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KIDS LINHA
KIDS LINEA

  EQUAVE KIDS xampus 2 em 1  

Características e benefícios 

 :
Fórmula hipoalergênica que contém ingredientes especialmente selecionados de acordo
com as características do cabelo e da pele das crianças.
• Sem parabenos adicionados :. nossa linha não contém conservantes recentemente
desafiados, como parabenos, formol e Methylisothiazolinone
• Sem sulfatos :. nossa linha não contém sulfatos usados ??com freqüência em muitos
sabonetes, shampoos, detergentes, pastas de dentes, etc
• Sem corantes : Estamos convencidos de que há menos produtos químicos em produtos
para crianças, melhor. Nossos produtos não contêm qualquer tipo de corante.
• Sem alérgenos : alérgenos são substâncias que podem causar uma reação alérgica.
Nossos produtos não contêm alérgenos potenciais.
A linha foi enriquecida com uma fragrância de maçã verde, completamente livre de
alérgenos.
 Como usar 
1. Bomba uma pequena quantidade do produto na palma da mão e massagem no cabelo
molhado e couro cabeludo.
2. Enxágüe completamente. 

  EQUAVE KIDS 
Desembaraçar condicionador condicionador desembaraçar em 2 fases
Características e benefícios
Fórmula hipoalergênica que contém ingredientes especialmente selecionados de acordo
com as características do cabelo e da pele das crianças.
• Sem parabenos adicionados :. nossa linha não contém conservantes recentemente
desafiados, como parabenos, formol e Methylisothiazolinone
• Sem sulfatos :. nossa linha não contém sulfatos usados ??com freqüência em muitos
sabonetes, xampus, detergentes, cremes dentais
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• Sem corantes : Estamos convencidos de que há menos produtos químicos em produtos
para crianças melhor. Nossos produtos não contêm qualquer tipo de corante.
• Sem alérgenos : alérgenos são substâncias que podem causar uma reação alérgica.
Nossos produtos não contêm alérgenos potenciais.
Com protetores solares UV.
A linha foi enriquecida com uma fragrância de maçã verde, completamente livre de
alérgenos. 
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