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Una línia avançada i innovadora formulat amb ingredients cosmètics ciència més
avançades actualment té una garantia de seguretat i tranquil·litat per a aquells que
l'utilitzen. La línia es crea i enriquida amb extractes de plantes orgàniques certificades. Li
dóna volum al cabell donant suport a la rínxols i plecs, naturalment, també dóna cabell
humitat i brillantor extraordinària. Tota la recollida no conté clorur de metilè, hidrats per
evitar es panseixen de pell i el cabell, protegeix el color de cabell, sense sòl o residu
polsegós, conté extractes de protecció excel·lent orgànics plantes de pell i el cabell.
S'adapta a qualsevol tècnica de pentinat moderna i la seva fragància fa l'entorn laboral.

ESPRAIS SUAU/FORT FIXADOR
Els ingredients actius en la formulació d'origen orgànic certificat com Yarrow amb el seu
brillant purificació del ajuda a mantenir cabell normalització sèu, mentre que l'ortiga
estimula el cuir cabellut revitalització de cabell. Tant el suau que el fort fan durador fixació
sense mullar i pesant, amb una acció dirigida a aconseguir el seu cabell molt arrissat
voluminosa i viva. Aerosols són lliures de clorur de metilè i carburant gasos nocius a la
salut i el medi ambient.

MOUSSE D'ESTILISME
Els ingredients actius de la formulació com Ginko Biloba i fenigrec tonificar el cabell i
hidratar-los fent gran i brillant. La MOUSSE és adequat per a qualsevol pèl afegir volum i
suport per a una perfecta definició de ricci. El suau segellar o fort s'adapta als gustos i
necessitats estilisme. Les formulacions són tot sense alcohol.

ENLLUMENAT D'ESPRAI
Els ingredients actius com la camamilla i la Calèndula són aptes per a tot tipus de cabell i
ajudar a preservar els nutrients del cabell. L'aerosol està dissenyat per associar l'acció
protectora una acció complex al cabell, donant un toc de brillantor i lluminositat.
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