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  BAIN vitalite - amb extracte de llavors de moringa i lli 
Neteja suaument tot tipus de cabell. Equilibra el pH fisiològic.
 quadre :.  ampolles de 250 i 1000 ml

 MASQUE Vitalite - amb extracte de llavor de lli i vitamina A 
Ideal després dels tractaments químics, per restaurar les condicions físiques inicials.
 quadre :.  150 ml tub i pot de 500 ml

 CREMA BATUDA - tractament cosmètic reconstructiva 
 amb extracte natural de Moringa 
Restaurar les capes danyades del cabell i els vigoritza en profunditat.
 quadre :.  300 ml ampolla amb dosificador

 TRAITANTE LOCIÓ - amb extracte de llavor de lli i vitamina A 
Manteniment Ideal entre les aplicacions Masque Vitalité, dóna volum, cos i brillantor
gràcies a les substàncies relacionades amb l'estructura del cabell.
 quadre :.  vials de 12 ml en caixa de 10 peces

 PURIFIANT SHAMPOO - per cabell gras i la caspa 
 amb Piroctone olamina 
Elimina la caspa del cuir cabellut i el cabell per ajudar a evitar que torni a aparèixer.
Piroctona olamina actua com una catiònic antimicrobià d'ampli espectre que afavoreix la
defensa contra el creixement de bacteris, fongs i floridures responsables de la caspa.
 quadre :.  500 ml ampolla

 réparateur SHAMPOO - cabells tenyits i tractats amb   proteïna quitosan i el blat 
Nodreix i enforteix el cabell acolorit i tractat. Les proteïnes de blat desenvolupen una forta
acció correctiva i la reconstrucció, Chitosan retarda l'envelliment.
 quadre :.  ampolles de 250 i 1000 ml

MÀSCARA DE REPARACIÓ  - per a cabells tenyits i tractats amb la proteïna de
quitosan i el blat 
Acció reparadora Intens i profund per a cabells tenyits i tractats. Les proteïnes de blat
desenvolupen una forta acció correctiva i la reconstrucció.
 quadre :.  500 ml flascó
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 CHA OLI NO OIL - reestructuració de protecció nutricional líquid de 
No greix, perllonga i millora la brillantor del color, natural o tenyit, gràcies a ChromAveil ™
que protegeix el cabell de blanquejament causat per l'empobriment causat pels raigs UVA
i UVB.
 quadre :.  250 ml ampolla

 instantànies MASQUE - revitalitzant màscara 
Resultat de la velocitat d'obturació immediata. Reprodueix una revitalització i
antienvelliment, gràcies a la goma guar i el quitosan. Resultat immediat, sense temps
d'exposició i sense endurir.
 quadre :.  500 ml flascó

 BAIN ANTI - RAMPA - reparador bany rejovenidor 
Bany de la caiguda, equilibra la disfunció de la pell en la prevenció de la pèrdua del cabell.
Enriquit amb Minoctive *, complex de proteïnes, vitaminicoossigenante per a la
regeneració dels cabells.
 quadre :.  ampolles de 250 i 1000 ml

 STOP - RAMPA - tractament bi - xoc contra la caiguda del cabell 
Tractes Bi amb hot - gel Minoctive *, desenvolupa una acció profunda de l'oxigenació del
bulb pilós i afavoreix la regeneració. Un veritable gimnàs per cèl · lules amb efecte anti -
caiguda. Anti - envelliment de l'acció dels radicals lliures.
 quadre :.  10 ml vials en caixa de cartró de 10 peces

 Minoctive * :  oxigenar complex proteïna- vitamina. Ingredient natural actiu extret de
tramús blanc dolç, amb un alt contingut de vitamines, pèptids i elements essencials per a
la regeneració dels cabells. 
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