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BOSSA NOVA BOCCOLI
per crear ones i rínxols sensual sense canviar l'estructura del cabell

tractament exclusiu que s'encrespa els cabells després d'un xampú. Processament
immediat i l'estil revolucionari. Les ones i els rínxols estan ben definits i realçats per la
brillantor eliminant el frizz. Lliure de lauril sulfat de sodi, la vaselina, parabens i colorants
artificials, bossa nova Boccoli no fa mal i no canvia l'estructura del cabell. Entre els
ingredients principals : Olis de Palmeres de l'Amazònia amb excel · lent efecte hidratant i
condicionador que deixa el cabell sedós i lleuger, mentre que l'alimentació d'ells i
disciplinar. El pèl molt arrissat estan en estat aniònic o amb càrrega negativa, bossa nova
Boccoli ofereix catiònic actiu (amb càrrega positiva) que afavoreixen la formació
espontània de les ones i rínxols sense frizz. Un servei que es pot oferir a totes les dones,
apte per al cabell llis, ondulat natural, arrissat i molt arrissat sense forma. En sotmès a
allisar el cabell, el resultat no és tan pronunciada als cabells recte natural.
SHAMPOO bossa nova
Lliure de lauril sulfat de sodi, neteja suaument i evita l'obertura de la cutícula, donant
major brillantor i facilitar la formació de rínxols suaus.
paquet : Ampolla de 980 ml ??amb dosificador
CONDICIONAT bossa nova
La càrrega positiva de la fórmula anul · la la càrrega negativa present en el cabell i causa
l'encrespament. Tanca les cutícules la causa del seu pèl per reflectir més llum que forma
la corba necessària per crear ones i rínxols.
paquet : Ampolla de 980 ml ??amb dosificador
ONES DE MAXI
La loció funciona en el mateix principi de condicionador bossa nova : fer càrrega positiva,
la hidratació i la nutrició del pèl. Aplica per esbandir el condicionador.
Envàs : 200 ml aerosol ampolla
Disponible el Kit de Cures a la llar : un kit per utilitzar a casa per ampliar la durada del
tractament i millorar la brillantor del cabell i eliminar el frizz. El Kit de Cures a la llar es
compon de mini talles :
- Bossa nova SHAMPOO en 250 ml
- Bossa nova CONDICIONAT en 250 ml
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- ONES MAXI en una ampolla d'esprai 200 ml
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