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 botox capilar - reconstrução máximo da raiz à ponta do cabelo
Uma linha com uma alta concentração de ácido hialurônico, Amazon White Clay e Silício
Orgânico. Reestrutura e nutre o cabelo e também aumenta o crescimento. O ácido
hialurônico é anti- envelhecimento rico em proteínas, preenchendo as camadas profundas
da cutícula, restabelece toda a extensão do cabelo e hidrata o couro cabeludo para
promover o crescimento saudável do cabelo. O Silício Orgânico é um oligoelemento
precioso, que é essencial para a vitalidade do cabelo, ele atua principalmente por meio do
fortalecimento do bulbo capilar. A Amazon White Clay é rico em nutrientes que estimulam
a circulação do couro cabeludo, facilitando o crescimento do cabelo.
Um tratamento adequado para cabelos quebradiços, cabelos quebradiços. Promove
força, maciez e brilho sublime. A duração do tratamento é de cerca de 3 semanas. 

 A linha é composta por :
- REVITALIZING SHAMPOO
- CLAY MASK
-
ACABAMENTO FLUIDOSmétodo  de uso : lavar o cabelo com REVITALIZAÇÃO
SHAMPOO. Remova a umidade com uma toalha. Aplicar CLAY MASK mecha por mecha,
massageando para melhor distribuir o produto. Não enxaguar. Aplique diretamente ao
acabamento FLUIDOS máscara de argila, massagem novamente e deixe por 5 minutos.
Lave e retire o excesso de água. Aplicar ACABAMENTO FLUIDOS novamente sobre os
cabelos e proceder a modelar o cabelo com a escova.
pacote  : garrafas com dispensador de 980 ml 

Disponível 

 o Kit Home Care : um kit para usar em casa para prolongar a vida do tratamento,
aumentar o brilho dos cabelos e eliminar o frizz. O Kit Home Care consiste em tamanhos
de mini :
- Na revitalização SHAMPOO 250 ml garrafa
- Máscara de argila em 200 g frasco
- FLUIDOS terminando em um frasco de spray de 200 ml 
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