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BOND CLAU

Regenera el cabell i protegit durant cada servei tècnic:
• Decoloració;
• Coloració;
• Permanent;
• Planxa.
El secret d'arma per al cabell regenerada i protegit durant cada servei tècnic. Sistema
professional que protegeix, reparacions i reestructura la fibra del cabell durant els serveis
tècnics. Redueix la pèrdua d'elasticitat i resistència, assegurant un cabell més saludable.
Gràcies fins ingredients contingudes en clau BOND, el cabell després de pintar,
blanqueig, allisat de pèl i Perm, recobra força, cos, silkiness i brillantor.
BOND CLAU 1
reparació fluid
L'únic en un format de dosi senzilla, pràctica i segura. És una barreja d'aminoàcids que
penetren profundament dins el cabell. Gràcies a agents altament condicionadors, duu a
terme una acció de reestructuració i reparació de les fibres. Cabell irritat recuperar força,
cos, brillantor, silkiness i el seu moviment natural a causa de la realineació de les fibres.
BOND CLAU 2
Classificador
Perfeccionament de tractament que complementa l'actuació de clau BOND reparació
cabell FLUID 1. Enforteix el cabell donar brillantor, suavitat i un efecte sedós. Nodreix i
revitalitza. Torna el cabell danyat seu moviment natural, realineant les fibres.
Beneficis:
• Protegeix les fibres del cabell durant qualsevol tipus de treball tècnic;
• Resultats immediats;
• Suavitat excepcional;
• Efecte anti-Frizz;
• Major ruptura força;
• Increment d'elasticitat del cabell;
• Augment de força i cos;
• Apte per a tot tipus de cabell tant naturals com tractats químicament;
• Es pot utilitzar amb tractaments químics de qualsevol empresa i marca;
• Nou saló servei per millorar la rendibilitat i client fidelitat.
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paquet:
-CLAU BOND 1 tècnic fluid en ampolles;
-Ampolla de 2 500 ml clau BOND de perfeccionament.
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