
 

  
Behandelingen - haarverzorging - CADIVEAU

BOSSANOVA BOCCOLI
aan zintuiglijke golven en krullen zonder de aard van het haar

 maroba@difco.it

 +39 0331 1706328

BOSSANOVA BOCCOLI
aan zintuiglijke golven en krullen zonder de aard van het haar

 exclusieve behandeling krullen van het haar na een shampoo. Onmiddellijke verwerking
en revolutionaire styling. Golven en krullen zijn goed gedefinieerd en versterkt door de
helderheid elimineren kroes. Vrij van natriumlaurylsulfaat, vaseline, parabenen en
kunstmatige kleurstoffen, heeft BOSSANOVA Boccoli geen pijn en niet de structuur van
het haar te veranderen. Een van de belangrijkste ingrediënten : Oliën van Palmen van de
Amazone met een uitstekende vochtinbrengende en conditionering effect dat haar
zijdezacht en licht laat terwijl ze voeden en discipline hen. De kroeshaar zijn in de staat
anionische of negatief geladen, BOSSANOVA Boccoli biedt Active kationische (positief
geladen) dat de spontane vorming van golven en krullen zonder kroezen bevoordelen.
Een service die kan worden aangeboden aan alle vrouwen, geschikt voor steil haar,
natuurlijk golvend, krullend en kroezend zonder vorm. Op onderworpen aan het strekken
haar, het resultaat is niet zo uitgesproken op natuurlijke stijl haar.

 SHAMPOO BOSSANOVA 
Vrij van natriumlaurylsulfaat, zacht reinigt en voorkomt het openen van de opperhuid,
waardoor een grotere helderheid en het bevorderen van de vorming van zachte krullen.
 pakket  : 980 ml ??fles met dispenser

 CONDITIONER BOSSANOVA 
De positieve lading van de formule annuleert de negatieve lading in het haar aanwezig en
veroorzaken kroezen. Sluit de nagelriemen waardoor je haar om meer licht te vormen van
de curve die nodig zijn om golven en krullen te geven.
 pakket  : 980 ml ??fles met dispenser

 MAXI GOLVEN 
De lotion werkt op hetzelfde principe van BOSSANOVA CONDITIONER : het maken van
positieve lading, hydrateren en voeden het haar. Geldt voor CONDITIONER spoelen.
Container : 200 ml spray fles
Beschikbare de Home Care Kit : een kit om thuis te gebruiken om de duur van de
behandeling te verlengen en verbeteren van de helderheid van het haar en elimineren
kroezen. De Home Care Kit bestaat uit mini maten :
- SHAMPOO BOSSANOVA in 250 ml
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- CONDITIONER BOSSANOVA in 250 ml
- MAXI golven in een spray fles 200 ml 
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