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 queratina tratamento natural para cabelo
Formulado para reforçar o folículo de cabelo com uma ligação de queratina para promover
a cicatrização do cabelo, bloqueando os efeitos de humidade e evitar toxinas ambientais
entrem no cabelo. Sua formulação é ativado a uma temperatura menor do que o
tratamento natural e é extremamente suave e eficaz para cabelos loiros.

 Champô de esclarecimento 
formulado com um nível de pH elevado
Remove todos os resíduos e impurezas que aderem ao eixo do cabelo. Também abre a
cutícula o suficiente para dar-lhe a capacidade máxima de assimilação do tratamento de
queratina natural com base em Natural Keratin Smoothing Treatment.
 caixa :.  946 ml garrafas

 QUERATINA Shampoo
baseada em queratina 
Desprovido de cloreto de sódio para após o tratamento. Formulado com proteína
queratina para proteção duradoura.
embalagem:. garrafa de 946 ml 

  QUERATINA CUIDADOS CONDITIONER
baseada em queratina 
Criado com nutrientes e proteínas selecionadas. Formulado para trabalhar em harmonia
com a queratina proteína para manter os cabelos brilhantes e macios.
 caixa :.  400 ml garrafa

 QUERATINA COLOR Shampoo 
 shampoo à base de queratina 
Projetado para cabelos coloridos, para mantê-la vibrante por mais tempo. O cloreto de
fórmula / sódio livre de sulfato remove delicadamente a sujeira e acúmulo sem danificar o
cabelo.
 caixa :.  400 ml garrafa
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 QUERATINA cor cuidado CONDITIONER 
 baseada em queratina 
Concebido para hidratar e proteger a cor do cabelo. Formulado com proteína de soja
especial, trigo e queratina para dar uma alimentação duradoura e proteger o cabelo do
calor do secador de cabelo, rolos quentes e alisadores.
 caixa :.  400 ml garrafa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

