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  PER LA MIRADA - DEFINICIÓ D'ESTIL
CABELL I COS ESPORT 
Neteja el cos i el cabell, respectant la fisiologia de la pell i el cabell. Sensació immediata
de frescor es va estendre per tot el cos, la qual cosa alleuja la tensió. Deixa la pell suau i
tonificada i el cabell brillant i sedós. 

  REVITALITZANT DEL PÈL PAQUET 
Màscara després del xampú, a partir d'un complex multivitamínic complex de plantes,
dóna suavitat i brillantor al cabell. Els extractes de menta, eucaliptus i Castanyer d' Índies,
afavorint un tònic i estimulant per al cabell i refrescants per a la pell. La sensació de fred
és immediat. 

  SHAMPOO PLATINUM 
SHAMPOO PLATINUM acció cremosa condicionat per donar brillantor al cabell gris, blanc
o ros. Elimina taques grogues lletges i restaura els tons vius d'acer i platí. L'acció de
Proteïnes de Blat i
Limnanthes Alba ajuda a reparar i protegir la fibra capil · lar, deixant el cabell amb cos,
elàstica i brillant. 

  MATT CERA 
Afecte Cera de Matt per crear qualsevol mirada, definit o descurat. Gràcies a la mantega
de karité, oli de jojoba i alvocat hidrata, protegeix, nodreix i condicions. Ideal per donar al
seu pèl el control, consistència i retenció elàstica. 

  MODELATGE DE LA CERA DE CABELL 
Ideal per llimar, polir, allisar i definir l'estil més de moda. Revisi el seu pèl arrissat o massa
gran. Ve amb xampú. 

  CREMA CONDICIONAT aspecte humit 
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Crema condicionadora per mullar brillantor que resisteix molt de temps. Conté lanolina
que protegeix, dóna elasticitat i suavitat al cabell. Ideal per crear mirades processats. 

  Sculpt HAIR GEL 
Superbrillant de la forta gel de fixació extra, per modelar i per assegurar a llarg termini,
fins i tot els looks més creatius. No conté alcohol, no és greix. Manté el nivell adequat
d'hidratació. Amb protector solar. 

  OLI NO PÈL DE L' FLUID D'OLI 
Polit de fluid i l'efecte de estovament en humit. Excel · lent per al cabell sec. No és
greixosa i protegeix contra la deshidratació causada per la llum solar. 
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