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CICLE VITAL

CICLE VITAL
L, Aliança perfecta entre ciència i natura al servei de la bellesa capil·lar.
Característiques:
• afavoreix les ingredients, naturals, mantenint un efecte estètic;
• no utilitzar matèries primeres d, origen animal;
• està lliure de parabens;
• Dermatològicament provat.
Cada segment de la línia conté un ingredient actiu natural associat amb un ingredient
actiu dels tecnologico , creada per
Eugene Perma laboratoris a París.
DUES FASES LISSANT TERMOPROTETTIVO
tractament best seller del cicle VITAL d, allisat
L, ingredient actiu de la línia natural és la Rosa Gallica és famós pel seu estovament , que
s, extreu de roses orgànics. L, ingredient actiu de tecnologico és el Lustreplex , que fa
cabell brillant, facilita plegables i anti-humitat i anti-Frizz.
Resultats de la cerca: protegeix la fibra durant allisat. Facilita l, ús de la brotxa en
assecant. Redueix Frizza. Protegeix de allisadores de cabells i agressió assecador.
envasos: ampolla amb broquet d, aerosol 150 ml.
OLI d, oliva orgànic amb hibisc vermell
Perruqueria fina i normal
La inspiració més grans del cicle Vital és representat per multi-acció , creada per la fusió
d, un fluid amb un oli de cabell. Certificat Ecocert oli ecològic s, extreu a Indonèsia en
caure una planta tropical és cocos és ric en vitamina e. secs oli del perfil sensorial únic: no
grassa , penetra ràpidament, té un acabat suau sobre el cabell i no-enganxós. L, oli
derivat d, una cadena de producció eco-responsable , que impliquen la comunitat local. L,
oli també conté flor del hibisc vermell que posseeix propietats antioxidants propietats
calmants i hidratant propietats i millora la flexibilitat dels suavitat i brillantor del cabell.
Vitamina P interior juga una forta acció protectora capil·lar està responent a les
necessitats del normal per multar els cabells. Finalment, Omega 3 àcids grassos
essencials no resumits pel nostre cos , que ajuden a mantenir la humitat dels cabells i
protegir contra els efectes de l, envelliment es deu a les seves propietats regeneratives.
Resultats de la cerca: regenera i reparacions de la fibra del cabell. S, estova i hidrata i
ajuda assecat i estilisme. Enforteix. Dóna brillantor al cabell. Protegeix el cabell d, UV i
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UVB i agressions externes causats per la calor d, un assecador de cabell i planxes.
envasos: ampolla amb broquet d, aerosol 150 ml.
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