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ENVIE MILK PROTEIN
Tractament hidratant per al cabell sec i frizzy

La proteïna de la llet Envie és una línia de proteïnes naturals de la llet ideal per al cabell
borrós i sec. Els condicionadors i les proteïnes que contenen els seus productes fan que
el cabell sigui suau i dòcil a la pinta. Els modeladors ajuden a redreçar el cabell i eliminar
el frizz invisible alhora que protegeixen i nodreixen el cabell. La crema de planxar sense
amoníac permet obtenir fàcilment els cabells rectes durant unes 8 setmanes sense
arruïnar la fibra capil·lar.
XAMPÚ
Xampú hidratant per a cabells secs i frizzy
El xampú per a cabells freds i secs neteja suaument la pell i proporciona al cabell un
efecte suau i dòcil a la pinta.
Forma d'ús: distribuir c/a 10 ml de producte fent massatge suaument' i després esbandir.
Embalatge: Envàs de 250 ml; Envàs de 1000 ml
MÀSCARA
Màscara hidratant per a cabells secs i frizzy
La màscara de proteïna fàctica de la llet per als cabells freds i secs és un condicionador
ric en proteïnes de la llet que deixa el cabell suau i brillant i facilita el pentinat.
Forma d'ús: distribuir c/a 10 ml de producte fent massatge suaument' i després esbandir.
Embalatge: Tub de 250 ml; Gerra de 1000 ml
2 FASES
Protector de l'esprai desenredat
Envie spray 2 fases facilita el pentinat i alhora protegeix el cabell de la calor de
l'assecador de cabell donant volum.
Mètode d'ús: Agiteu-ho bé abans d'utilitzar-lo i vaporitzeu-lo prou.
Embalatge: Envàs de 250 ml
TOT EN UN
Crema per al cabell polivalent
Efecte de reestructuració de l'allisat protector anti-frizz
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Poleix i elimina el frizz' Reparacions del cabell tractat i sec' Efecte suau' Protegeix el
cabell de la calor dels assecadors i allisadors' Facilita pentinar'Detangling' Reparacions
split ends' Volumizing' Color protector' Agradable i duradora fragància.
Forma d'ús: aplicar sobre els cabells humits i procedir amb el pentinat. No esbandiu.
Embalatge: Envàs de 250 ml
ANTIFRIZZ
Modelatge anti-frizz
L'efecte suau del modelatge anti-frizz s'utilitza en els cabells pre-assecats frizzy per
eliminar el frizz i ajudar a obtenir línies llises; com a anti-frizz diari sobre els cabells secs.
Mètode d'ús:
1. sobre els cabells secs de tovallola aplicar c / a 1 pom de crema' després assecar-se
amb raspall i assecador;
2. sobre els cabells secs estesos en petites dosis' des de l'arrel fins a les puntes.
Embalatge: Tub de 150 ml
CRISTAL
Condicionador a base d'oli d'argània
La llet de cristall és un tractament condicionant per a tot tipus de cabells amb oli d'argània.
Fa que el cabell brilli, suau i sedós, sense greix ni pes.
Forma d'ús: distribuir en petites dosis sobre els cabells secs de la tovallola i després
assecar-los segons es desitgi.
Embalatge: Esprai de 100 ml
CREMA DE MOUSSE
Crema hidratant per a cabells secs i frizzy
La Crema Mousse amb proteïnes de la llet amb efecte condicionant és ideal per a cabells
borrosos i secs. Fa que el cabell sigui brillant i suau' fixant-se lleugerament.
Forma d'ús: agitar abans de l'ús sobre els cabells rentats i secs distribuir c / a 2 fruits
secs de producte.
Envasat: envàs de 300 ml
LOCIÓ DE REESTRUCTURACIÓ
Reestructuració del tractament capil·lar oligomineral
Reestructurar el condicionament i el tractament reparador amb oligoelements i sals
catiòniques que realitzen una acció antioxidant i anti-radicals lliures. L'acció intensa i
immediata fa que el cabell des de la primera aplicació adquireixi volum, brillantor i
sedositat.
Envasat: 10 ampolles de 10 ml
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