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 AETO és la filosofia que celebra la trobada de totes les energies del cos.
El AETO línia de productes botànics, utilitza propietats reconstituents i curatives, de
diferents regions del món, com Àfrica, l'Extrem Orient, Hawaii, Austràlia, tots els llocs on
creixen una rica vegetació en terra o al mar encara pur i no contaminada. Nombrosos
estudis científics i proves de laboratori dutes a terme per especialistes AETO Botany
mostren que l'ús de derivats d'origen botànic de la línia produeix una acció ràpida i eficaç
sobre les fibres capil · lars debilitats, explotats i deshidratats, incrementant en un 47% la
resistència al trencament del cabell i permet assolir els resultats
sorprenent després de només quatre tractaments. pH fisiològic.

 Xampú Fortificant - Bamboo & Yucca 
Els extractes de iuca i glauca cultius de bambú de les zones típiques d'origen, que es
troba a les terres verges són rics en aminoàcids, proteïnes i midons. Gràcies a aquests
elements té un xampú fortificant intensa en el cabell contribuir eficaçment a que sigui més
elàstic i resistent a les agressions. Es mostra per al cabell explotats i debilitat.
 quadre :  ampolles de 250 i 400 ml

BÀLSAM  fortificar - Bamboo & Hibiscus 
De les llavors de Hibiscus esculentus, planta nativa d'Àfrica central, Malàisia i Filipines,
s'obté una llet amb propietats beneficioses que, juntament amb el fortificant i propietats
revitalitzants de bambú, actuar profundament hidratant i reestructuració la fibra capil · lar.
 quadre :  ampolles de 250 i 400 ml

 MÀSCARA fortificar - Bamboo & Wild Mango 
A partir dels fruits de mango silvestre (Irvingia gabonensis) arbre natiu dels boscos
d'Àfrica, s'obté una mantega botànic d'excepcional valor nutritiu molt eficaços per donar
volum i brillantor al cabell i millorar la manejabilitat. La presència d'extracte de bambú, a
fortificar les propietats, i pantenol fer aquesta màscara és nutritiva i rejovenidora, perfecte
per a tot tipus de cabell explotats i debilitats.
 quadre : Tub ml  250 i pot de 500 ml 
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