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SELIÀR QUERATINA
Argan & queratina

Rituals de bellesa que s, aprofita de la sinergia perfecta de queratina Argan , oli d, oli de
llavor de lli i seda proteïnes, principis actius apuntalament totes les formulacions. Ideal per
al cabell amb permanent i redreçar , processa, gamma queratina no té sulfats de clorur de
sodi s, afegeix i Parabens.
QUERATINA xampú-xampú post-tractament
Neteja i reforça la fibra des de dins , per posar el color i segellat de la cutícula.
embalatge: sachet 15 ml , ampolles de 350 i 1000 ml.
Tractament de QUERATINA màscara màscara
Nodreix i hidrata la fibra des de dins , per posar el color i segellat de la cutícula.
embalatge: sachet 15 ml , gerros per 500 i 1000 ml.
Loció SPRAY-post-tractament de QUERATINA sense rentat
Realitza una estabilització eficaç acidificant , protectora, i prolonga la intensitat , brillantor i
consistència de cosmètics de color.
envasat: 200 ml.
ENERGIZER-QUERATINA reestructuració esprai instantània
Amb queratina nitrogenada i Argan. Dóna cos i volum , to, fent el pèl suau, brillant llum ,
sense ponderació ni llapis.
envasat: 150 ml.
Crema de reestructuració tractament de QUERATINA dividir extrems
Sense esbandir. Reparacions divisió acaba i protegeix la cutícula. Acció anti-Frizz.
envasos: tub 3 ml i 100 ml sachet.
Tractament de QUERATINA condicionador d, aire bifàsica correu no-esbandir
Detangles , reestructura i hidrata la fibra del cabell deixant el cabell sedós brillant , i fàcil
de pentinar. Acció anti-Frizz i protectora que prolonga la intensitat , brillantor i consistència
de cosmètics de color.
envasos: ampolla amb broquet de polvorització de 200 ml.
LÍQUID-líquid brasiliana zero queratina QUERATINA
Reestructuració el teu cabell fent-los instantàniament suau i sedós brillant actuació
especial , eliminant Frizza i dividir extrems. Protegeix cabell solucionar , amb permanent i
tractada per agents oxidants, fent-los suau i vitali.
embalatge: sachet 3 ml i ampolla de 100 ml.
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