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COLOR CONSERVI
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 és una línia de productes per a la cura del cabell que combina 93% ingredients derivats
de la naturalesa. L'extracte de làrix forma una pel · lícula natural dins del cabell per ajudar
a conservar el color. L'extracte de te verd és un antioxidant que ajuda a protegir el cabell
de les agressions dels agents externs i dels radicals lliures dels nacionals. Protectors
solars naturals derivats de Evergreen i canyella protegeixen dels nocius raigs UV que
poden causar la pèrdua de color. L'oli de baobab, ricí i gira-sol agreguen brillantor i la
brillantor del color, fent que sembli més vibrant. La glicerina dóna l'aliment al cabell.
El fresc aroma de menta, aranja i mandarina, combinat amb lavanda i un toc de canyella i
ylang ylang picants crear una aroma embriagador.
La línia, que es va crear per ajudar les dones a mantenir el color del pèl, consisteix en:

 xampú i condicionador 
Per rentar i suaument nodrir, protegir i preservar el pèl de color mantenint llarga taca i el
que els deixa sedós i suau. Xampú i condicionador contenen substàncies que protegeixen
contra els raigs UV per evitar la pèrdua de color.
paquet   :. 250 ml ampolla de xampú, condicionador en el tub de 200 ml

 COLOR PROTECT DIARI 
El tractament diari que protegeix el color mentre que el manté intacte per fins a sis
setmanes, mentre que Il · lumina i nutrició al cabell.

 ENFORTIMENT DE TRACTAMENT 
Aquest tractament setmanal intensiva preserva la cutícula per il · luminar el color amb
reflexos brillants. La fórmula conté MorikueTM natural :. Un complex de proteïnes
derivades de la nou del Brasil, que reforça el cabell des de dins cap a fora 
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