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NATURAL TECH: NUTRIR

-SHAMPOO pH 5,5
para desidratar o cabelo pele e seco e quebradiço
Shampoo para couro cabeludo seco e cabelo cabelos secos e quebradiços é não-
estruturada. Contém extratos dos uva fitoceutici , Surfactantes suaves, óleos essenciais
petitgrain mandarim e ylang ylang.
embalagem: garrafas de 250 e 1000 ml.

REESTRUTURAÇÃO milagre-pH 4,5
todos os tipos de cabelos fortemente danificados
Reparar o soro para cabelos extremamente danificados. Contém extratos dos fitoceutici
uvas , queratina queratina hidrolisada combinada com, óleos essenciais petitgrain
mandarim e ylang ylang.
embalagem: frascos de 1000 ml.

VEGETARIANA milagre-pH 4
hidratante para cabelos secos e quebradiços
Condicionador para cabelos frágeis e quebradiços , não-estruturados. Contém extratos de
uva fitoceutici , arroz óleo de Açaí e maracujá , manteiga de jojoba óleo e amêndoa,
essências, petitgrain mandarim e ylang ylang.
embalagem: frasco de 250 ml.

GELÉIA real cabelo PLUS-pH 4,4
mineralização sensibilizados e desidratados pele
Multi ativo complexo ideal mesmo após tratamento de purificação. Mineralização para
profissionais e varejo.
instruções de uso: gire a tampa até a ruptura do anel e aperte , apertar o aplicador e
aplique para couro cabeludo a massagem.
embalagem: caixa de 6 PCs frascos de 8 ml.

PH de infusão de enzima vivendo PLUS-5
cabelo macio é alimentado e protegido
Fluido hidratante para proteger e desembaraçar cabelos secos e danificados. Contém
extratos de óleos essenciais de petitgrain mandarim e flor de algodão ylang ylang , sod,
fitoceutici uvas. Sem enxágue.
embalagem: garrafa com gás de bomba-spray 100ml.
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HAIRBUILDING PAK-pH 4
reestruturação para cabelos secos e danificados
Apropriado para reestruturar e nutrir os cabelo profunda , dá brilho e maciez graças a
extractos de uva fitoceutici, omega-9 , queratina, óleos essenciais de petitgrain mandarim
e ylang ylang.
embalagem: frasco de 250 ml.
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