
 

  
Gel e acabamento de cabelo - OROTHERAPY

ESTILO E ACABAMENTO ORO PURO
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 +39 0331 1706328

ESTILO E ACABAMENTO ORO PURO

A nova linha de STYLING & acabamento de OROTHERAPY enriquecido com óleo de
Argan, queratina e ouro
• Altovalore adicionado;
• Com alto desempenho e formulações inovadoras;
• Atender a necessidade de elegância e praticidade do cabeleireiro e comentários.

GEL DE OURO PURO
extra forte gel com queratina e óleo de Argan
Powered by Microattivo ouro, cria, define e molda e tendências de penteados. Permite
uma pegada forte e uma tensão elevada.
instruções de uso: aplique no cabelo seco ou molhado, definindo o movimento do
cabelo com os dedos.
embalagem: tubo de 250 ml.

LACA DO OURO PURA
Espera extra forte spray de cabelo com queratina, Argan e protetor solar
Moda e modelo, criando um efeito de luz para formação de película e elástico.
instruções de uso: spray no cabelo seco, a uma distância de 30 cm.
embalagem: frasco de 100 ml.

SUAVIZAÇÃO DE OURO LÍQUIDO
queratina, alisamento fluido & óleo de Argan
Alimentado por Microattivo, ouro facilita o vinco e disciplina cabelos indisciplinados
tornando-o macio e brilhante, eliminando o frizz e protegê-los do calor e da umidade.
instruções de uso: para cabelos lavados aplique uma pequena quantidade do produto
ao longo de comprimentos e pontas, pentear bem e prossiga para o vinco.
embalagem: garrafa de 200 ml.

FLUIDO DE ONDA OURO
onda de definição de fluido com queratina e óleo de Argan
Powered by Microattivo ouro, aumenta, define e restaura a elasticidade para a forma
natural do canudo. Dá brilho e executa uma ação eficaz e antiestática.
instruções de uso: aplicar sobre os cabelos úmidos, antes da secagem.
embalagem: garrafa de 200 ml.
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MATT COLAR OURO PURO
modelagem pasta opaca com queratina e óleo de Argan
Colar macio, enriquecida com ouro Microattivo em decidiu efeito opaco, para um olhar
natural de longa duração. Dá definição, textura e volume.
instruções de uso: aqueça uma pequena quantidade do produto nas mãos e aplicar nos
cabelos secos ou húmidos, moldando como desejado.
embalagem: frasco de 100 ml.

ÁGUA CERA OURO PURO
água, modelando a cera com queratina e óleo de Argan
Cera vibrante, enriquecida com ouro Microattivo, efeito de luz e exploração natural para
definir e modelar sem pesar isso. Mantém o penteado longo.
instruções de uso: aplicar cabelo húmido ou seco e à forma como desejado, definindo o
movimento do cabelo com os dedos.
embalagem: frasco de 100 ml.
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