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 AETO er filosofien, der fejrer møde for alle energier i kroppen.
Produktet linje AETO bruger planteekstrakter, genopbyggende og helende egenskaber, fra
forskellige regioner i verden som Afrika, Fjernøsten, Hawaii, Australien, alle steder, hvor
en særlig rig vegetation vokser på land eller i havene stadig ren og uforurenet. Talrige
videnskabelige undersøgelser og laboratorieundersøgelser udført af specialister AETO
BOTANY viser, at brugen af derivater af botanisk oprindelse i rækken producerer en hurtig
og effektiv indsats på fibrene svækkede kapillærer, udbyttede og dehydrerede, øget med
47% modstand til brud af hår og gør det muligt at nå resultater
overraskende efter kun fire behandlinger.
fysiologisk pH.
 Styrkende Shampoo - Bamboo & Yucca 
Ekstrakter af yucca glauca og bambus afgrøder fra de typiske områder af oprindelse, der
ligger i den uberørte lande er rige på aminosyrer, proteiner og stivelse. Takket være disse
elementer spiller en intens forstærkende shampoo på håret bidrager effektivt til at gøre det
mere elastisk og modstandsdygtig over for aggressioner.
Vist for de udbyttede og svækket hår. box :  flasker af 250 og 400 ml

 styrkende BALM - Bamboo & Hibiscus 
Fra frø af Hibiscus esculentus, indfødte plante af Centralafrika, Malaysia og Filippinerne,
får du en mælk med gavnlige egenskaber, der sammen med den forstærkende og
revitaliserende egenskaber af bambus, handle dybt fugtgivende og omstrukturering
håret fiber. box :  flasker af 250 og 400 ml

 styrkende MASK - Bamboo & Wild Mango 
Fra frugterne af vild mango (Irvingia Gabonensis) træ hjemmehørende i skovene i Afrika,
får du en botanisk smør af usædvanlig næringsværdi meget effektiv i at give volumen og
glans til håret og forbedre administration. Tilstedeværelsen af ??bambus ekstrakt, ved
styrkende egenskaber, og panthenol gør denne maske er nærende og foryngende, perfekt
til udnyttet alle hårtyper og svækket.
 box :  250 ml rør og krukke på 500 ml 
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