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SYNERGICARE-INSTANT LISO
tratamento para cabelos crespos

Laboratórios de pesquisa da Itely desenvolveram um tratamento exclusivo especialmente
dedicado ao cuidado de cabelos crespos e rebeldes. Desde a primeira aplicação, você
pode ver os resultados: cabelo é mais disciplinado ' compacto e fácil de pentear.
INSTANT suave é o ritual de bem-estar para cabelo sedoso é extraordinariamente
brilhante e perfeitamente liso. Produtos SYNERGICARE instantâneo suave testemunhar
que não pode ser perfeita harmonia entre natureza e tecnologia são éestritamente Sles
livre. A ausência de lauril sulfato de sódio é um detergente que muitas vezes provoca
irritação ' reduz a agressividade do shampoo no couro cabeludo e o cabelo está
respeitando a sua beleza natural. Toda a coleção SYNERGICARE é 'realmente' sistema
surfactante extremamente leve e compatível com o da pele. Sem parabenos e
formaldeído 'INSTANT suave garante uma utilização mais segura' especialmente para
aqueles que têm uma pele delicada. O uso de conservantes para preenchimento dérmico
de última geração, baixo impacto reduz o risco de respostas indesejáveis da pele que é
coceira irritação e vermelhidão. Todos os produtos SYNERGICARE são livres de
sintéticas cores: a cor do produto acabado é o resultado da mistura de seus ingredientes
ativos naturais, sem adição de outros corantes. Finalmente, todos os produtos são
dermatologicamente testados para garantir e respeitar o consumidor final.

SHAMPOO SUAVIZANTE
Livre de sulfato champô especial para crespos e indisciplinados. Sua fórmula rica executa
uma ação de limpeza delicada ' respeita o filme hidrolipídico que envolve a fibra capilar e
com exclusivos princípios ativos dá o cabelo uma melhor hidratação e combability.
embalagem: garrafas de 250 e 1000 ml.
.
MÁSCARA SUAVIZANTE
Tratamento nutri-suavização para crespos e rebeldes. Altamente condicionado agentes
deste envoltório de corpo rico envolvem a fibra capilar, hidratação e revitalização. Facilita
controlar Frizz, deixando o cabelo macio e extremamente dócil para o vinco. Sua ação
protege contra os elementos e a umidade, dando um brilho incrível. Os pelos são
perfeitamente condicionados macio 'luz' e extraordinariamente liso e disciplinado.
embalagem: garrafas de 200 e 1000 ml.
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SERUM LISO INSTANTÂNEO
Suavização de soro altamente Thermo-hidratante para cabelos secos e crespos. Nutre
profundamente os cabelos e duradoura ação ultra suavização ' deixando o cabelo sedoso
mais leve e disciplinado.
embalagem: garrafa de 150 ml.

ROLHA DE UMIDADE
Umidade cai ideais específicos para crespos e rebeldes. Garantir o controle total do frizz e
proteção contra umidade e agentes externos. Resultado: cabelo brilhante que é macio ao
toque e brilhante efeito perfeitamente liso.
embalagem: garrafa de 50 ml.

NÃO MAIS FRIZZ
Especial Thermo-ativo altamente hidratante fluido cabelos crespos e rebeldes. Protege
contra o calor e facilita o alisamento com secador de cabelo e chapa ' deixa o cabelo
macio e disciplinado.
embalagem: frasco de 75 ml com dispensador.
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