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  efecte joia 
La línia que li dóna al seu cabell una nova dimensió de brillantor, gràcies a una exclusiva
combinació de la lluentor únic d'oli de llinosa i el luxós centelleig dels diamants. Dedicat al
pèl més elegant, brillant, bonic adornat amb un
llum revolucionària efecte joia.

 Il · luminador Crema 
Xampú hidratant microcristal · lina neteja el cabell pel que és suau i fàcil de pentinar. La
seva fórmula amb pH balancejat reforça i pèl brillant.

 Illuminating CONDICIONAT 
Microcristal · lina crema condicionador ideal per donar suavitat al cabell i amplificar l'efecte
brillantor sense endurir. La fórmula especial retorna el subministrament de nutrients
adequat per al cabell fent que siguin fàcils de desentranyar. Ampolles de 250 i 1000 ml.

 VIDRES LÍQUIDS 
Fluid de bellesa Precious per efectuar llum instantània de suau, els cabells manejable el
cabell i agradable al tacte. Les ampolles de vidre de 16, 30 i 50 ml.

 VIDRES diamant pur 
Serum microcristal · lina ultralleuger efecte de llum instantània, els cabells molt suau i
sedós. Ampolla de vidre de 30 ml.

 Illuminating OLI ESSENCIAL 
Tractament de taller de reparació microcristal · lina. Les reparacions de fórmules de
restauració eficaços de la fibra capil · lar des de l'interior, proporcionant aliment. Tanca la
cutícula donant al cabell suau i brillant extraordinari, amb resultats visibles immediats. Els
vials de 13 ml en caixa de 12 unitats.

 Illuminating LOCIÓ BRILLANT 
Tractament revitalitzant microcristal · lina. La innovadora fórmula sense esbandida
desembolica instantàniament i aporta cos al cabell, l'elasticitat i brillantor. Els vials de 13
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ml en caixa de 12 unitats.

 Illuminating MÀSCARA 
Microcristal · lina mascareta nutritiva per al cabell tenyit, reparació de peces danyades del
cabell, proporcionant hidratació i elasticitat a les fibres, tancant les escates i pèls
excepcionalment brillant. Flascons de 200 i 500 ml. 
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