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CURA KERAPLANT

 Os ritmos do nosso dia levar a levar uma vida agitada :. stress, poluição e maus hábitos
alimentares são algumas das principais causas da deterioração da saúde do cabelo
Estudos recentes mostram que a poluição ambiental é um fator muitas vezes
negligenciado :. Mostra-se que 64 % das pessoas com problemas relacionados com o
dano causado pela fuligem e fumaça
Esses itens vão danificar o cabelo, enfraquecendo-os e causando um aumento nos casos
de irritação da pele e início do outono, mais ou menos persistente. 

 Lisap duas soluções específicas Keraplant :
-  KERAPLANT PRE TRATAMENTO  :. MUDs, equilíbrio, desintoxicante lama
. -  KERAPLANT queda : X FACTOR, queda tratamento superintensivo energizando
Energizante e energizante LOTION BANHO COMPLEXO 

 MUD X FACTOR linha completa de tratamentos para resolver cada anomalia Keraplant
de pele e cabelo. 

  KERAPLANT PRE MUD TRATAMENTO
desintoxicar lama 
Aplicado antes de qualquer tratamento Keraplant, tem um efeito calmante e age
profundamente para purificar e re- mineralizar a pele e cabelo. Todos os dias nossa pele
é depositado toxinas que alteram o equilíbrio original do couro cabeludo. MUD se prepara
para tratamento por reequilibrar o couro cabeludo para aproveitar melhor as fases
posteriores. A lama é o tratamento de equilíbrio desintoxicar dedicado para a eliminação
de toxinas e impurezas fisiológico e do ambiente (poluição), que se acumulam sobre o
couro cabeludo, causando irritação, comichão, secreções sebáceas, descamação.
Ingredientes-chave :
- Argila verde :. Ferro, de cálcio, de potássio, de sílica, alumínio, sódio, titânio, fósforo,
magnésio e manganês
- Óleos essenciais : eucalipto : anti- inflamatório, purificação. Rosemary revigora, estimula
a microcirculação, purificação. Salvia :. Antibacteriano, desinfectante
embalagem:. saquetas de 50 ml em caixa de 12 peças 
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