
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - ECHOSLINE

SELIÀR QUERATINA
Argan & queratina

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

SELIÀR QUERATINA
Argan & queratina

Ritual de beleza que tira proveito da sinergia perfeita de queratina Argan princípios ativos
, óleo, óleo de linhaça e proteínas de seda, subjacente a todas as formulações. Ideal para
cabelos alisados e com permanente , processados, intervalo de queratina não tem
sulfatos de cloreto de sódio é adicionado e parabenos.
Pós-tratamento de SHAMPOO-shampoo queratina
Purifica e fortalece a fibra de dentro , , definindo a cor e selagem da cutícula.
embalagem: saquinho de 15ml , garrafas de 350 e 1000 ml.
MÁSCARA-Máscara tratamento queratina
Nutre e hidrata a fibra de dentro , , definindo a cor e selagem da cutícula.
embalagem: saquinho de 15ml , vasos por 500 e 1000 ml.
Loção SPRAY-pós-tratamento de queratina sem enxágue
Executa uma estabilização eficaz acidificantes , proteção, e prolongar a intensidade ,
consistência de cosméticos de cor e brilho.
embalagem: 200 ml.
ENERGIZER-queratina reestruturação instantânea spray
Com queratina azotada e Argan. Dá corpo e volume , Tom, , fazendo o cabelo macio,
brilhante luz , sem ponderação nem a pau.
embalagem: 150ml.
Creme de tratamento-reestruturação de queratina pontas espigadas
Sem enxágue. Reparos split termina e protege a cutícula. Ação anti-Frizz.
embalagem: tubo de 3 ml e 100 ml de saquinho.
Tratamento de queratina condicionador-condicionador bifásico post não-
enxaguamento
Desembaraça , reestrutura e hidrata a fibra capilar deixando o cabelo sedoso brilhante , e
fáceis de pentear. Ação anti-Frizz e protetor que prolonga a intensidade , consistência de
cosméticos de cor e brilho.
embalagem: garrafa com bocal de pulverizador de 200 ml.
FLUIDO-fluido brasiliana zero queratina queratina
Especial de reestruturação ação que regem o seu cabelo tornando-os instantaneamente
macio e sedoso brilhante , eliminando o frizz e pontas duplas. Protege cabelo engomado ,
permed e tratados por agentes oxidantes, tornando-os macios e vitali.
embalagem: saquinho de 3 ml e frasco de 100 ml.
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