
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - HANTESIS
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FREERANGE
FreeRange

linha 

 projetado especificamente para cabelos coloridos e tratados. Os nutrientes e ato de
reestruturação sobre a queratina, que exercem uma condicionado. O cabelo adquire
hidratação, corpo, maciez e brilho. 

  espuma rica - Universal tratados shampoo cabelo 
Shampoo Universal, suave para uso frequente para cabelos normais e tratados.
Delicadamente, lave a pele, dando o volume do cabelo e do corpo.
 caixa :  garrafas de 250 ml e 1000 tanque de 10 lt 

  COLOR SHAMPOO EQUILÍBRIO 
Shampoo especialmente formulado para cabelos coloridos e tratados. Ele contém
surfactantes especiais com baixo índice de irritação, ação protetora elevada, limpa
suavemente a pele e os cabelos a definição de cor.
 caixa :  250 ml 

  COLOR CONDITIONER EQUILÍBRIO 
Reestruturação e hidratação máscara para cabelos coloridos e tratados. Os nutrientes e
ato de reestruturação sobre a queratina, que exercem uma condicionado. Ele dá a
umidade do cabelo, corpo, maciez e brilho.
 caixa :  150 ml garrafa 

  PRADO Plax 
É um creme fortemente desembaraçar, de reestruturação, nutritivo e hidratante contendo
óleo de semente de Prado e Geléia Real. Graças a estas substâncias perto de cabelos
quimicamente tratados assumir imediatamente o corpo e brilho do cabelo natural.
Excelentes resultados também estão disponíveis no cabelo natural, crespo e seco, eles
tendem a tornar-se amarrado.
 caixa :  frascos de 250 ml e 1 kg 

  ENERGY SERUM
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solução nutritiva pré energização e tratamento pós 
Pré e solução nutritiva energização de pós- tratamento dos cabelos, realiza uma
condicionado e reconstrutiva. Graças às suas sprays fórmula, ENERGY SERUM é prático
para uso em casa ou no salão. Para todos os tipos de cabelo, é particularmente
adequada para aqueles branqueados, estrias ou tratada. É rica em propriedades de
regeneração, como ômega 3, ômega 6 e ômega 9. ENERGIA SORO também pode ser
utilizado como pré - tratamento para cabelos fortemente danificados.
 caixa :  150 ml frasco de spray 

  OIL MIX 
Óleo de proteção para o contorno do rosto e pescoço para usar como uma barreira de
proteção para o rosto e pescoço antes de aplicar a cor. Misto de cor (cerca de 5 ml) reduz
a hipersensibilidade da pele.
 caixa :  60 ml frasco com dispensador 
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