
 

  
Bàlsams - mascaretes pel cabell - DAVINES

LES CRÒNIQUES DE CERCLE
lliure de silicona i naturals lliure paraben principis actius
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LES CRÒNIQUES DE CERCLE
lliure de silicona i naturals lliure paraben principis actius

Cinc noves màscares fragància i color. Fet en els laboratoris DAVINES amb alt
percentatge d'ingredients naturals com de Clay carbó i olis vegetalstenen ànima i original
packaging i de súper còmode portar amb vostè al gimnàs i durant una setmana acaba
fora.

EL CERCLE DE CENTRE D'ATENCIÓ
pèl avorrit i avorrit
Una màscara de color blanc cremós formulat per donar immediata brillantor al cabell més
brillantor i millorar el color més natural o estètica. Dotat d'un efecte condicionat molt bona '
hidrata sense sobrecarregar perquè formulat amb Oli Moringa: ric en àcids grassos"
vitamines i proteïnes que ajuden a millorar la brillantor del cabell nodrir-lo profund.

EL CERCLE DE DESTRET RÀPID
per cabells secs
A 3 minuts de postures per a un cabell suau i brillant i hidratació. Efecte desenredar
inclòs. Enriquit amb l'àcid hialurònic amb forta hidratant i Clay Rossal 100% natural és rica
en ferro , que li dóna un color Ocre-per eliminar les impureses del teu cabell.

EL CERCLE DEL RENAIXEMENT
per al cabell trencadís
Amb Mantega Babaçú molt nutritiu i Detangling per restaurar la suavitat i silkiness és cos
icassola de fang groc rics en coure i ferro de tornar a muntar l'estructura del cabell que
s'assemblen més sans i forts.

EL CERCLE DE WAKE UP
per a la pell i el cabell, va destacar
Aquesta forma li dóna volum to i ajuda a recuperar l'equilibri perdut. Amb extracte de 
Rhodiola i porpra argila rica en caolí i alumini per reequilibri i anti tòxic.

EL CERCLE DE PURESA
Per eliminar les impureses de la pell com a resultat de la contaminació atmosfèrica
"especialment a l'hivern o si vostè viu a la ciutat i metròpolis especialment contaminades
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amb partícules i metalls pesants una màscara purificació és el que necessita. Enriquit amb
te Matchaés ric en polifenols amb els esforços d'aplicació de la llei per alliberar radicals
que es creen precisament pel que fa a la contaminació i de 100% natural carbó de
bambú i eco un súper aliment conegut certificat per producte amb les propietats adsorbent
amb el típic color negre.
embalatge: bosses 50ml sol ús.
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