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  línia nutrients dedicat a la cura del cabell sec i molt arrissat 
Un innovador i complet, dissenyat per restaurar la hidratació òptima de cabell sec i molt
sec de les arrels fins a les puntes. Fórmules nutrients, perfectament equilibrat en funció
del grau de sequedat del cabell, fan que el grau adequat d'hidratació i una dosi
individualitzada
actiu- Proteïna per reposar la manca de recursos i descobrir una suavitat extraordinària
- Lípids per crear una barrera efectiva en la superfície del cabell i evitar la deshidratació
- Vitamines i minerals per donar-li un impuls d'energia a la pell

 Pearl Xampú 
Neteja i nodreix el cabell sec o crespo deixant-la suau i llisa. Ampolles de 250 i 1000 ml.

 LUXE MÀSCARA 
Nodreix i revitalitza la restauració increïble suavitat i desenredar el cabell sec o crespo
gràcies als derivats de llana de caixmir i vitamina E. gerros 200 i 500 gr.

 ULTRA HUMIDA SHAMPOO 
Bany ultra hidratant neteja suaument i nodreix el cabell sec moviment. Ampolles de 250 i
1000 ml.

 TRACTAMENT D'HUMITAT ULTRA 
Tractament restaurador intens, nodreix i dóna la humitat i proteïna al cabell. Flascons de
200 i 500 gr.

 Wearable Tractament 
Tractament sense esbandida capaç de suavitzar i controlar el cabell molt sec i rebel,
sense endurir. Ampolles de 250 i 1000 ml.

 HYPER OLI INFUSIÓ 
Tractament de xoc per a una nutrició de llarga durada. Hidrata i suavitza la fibra capil · lar
del cabell sec i molt sec. Ampolles de 13 ml en caixa de 6 unitats.
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 GOLD SÈRUM 
Porta els cabells amb un microfilm invisible de suavitat extrema. Suavitza les
imperfeccions de la cutícula, les reparacions les puntes obertes. Vial de 30 ml.

 CREMA DIVINA - estil suau 
Suavitzar crema hidratant i extractes tèrmics de protecció de jojoba i orquídies, ideal per
crear un estil suau duradora i ampliar la definició del cabell sec o crespo. Tub de 150
grams.

 PUREVEIL - estil de dues fases - llis 
Protegeix contra la calor de la placa preservant al mateix temps l' equilibri d'humitat
renovat del cabell. Flascó de 125 ml.

 SORBET SUBLIM - llaurar arrissat 
Crema hidratant per al cabell Sorbet, ideal per controlar el volum del cabell sec o crespo i
crear uns rínxols duradors definits i brillants. Tub de 150 grams.

 DELICIÓS ESMALT - llaurar arrissat 
Protegeix la definició i la brillantor dels rínxols i va trobar l'equilibri de la humitat del cabell.
Flascó de 125 ml. 
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