
 

  
Tractaments - la cura del cabell - FANOLA

CURA NUTRI

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

CURA NUTRI

És un programa de cosmètica professional que proporciona l, aliment i hidratació per
assecar el cabell és fràgil i estressats, fent-los suau , pentinar, brillant i alegre gràcies a la
sinergia de proteïnes de llet i llavors de lli.

XAMPÚ
La seva fórmula específica enriquida amb proteïnes de la llet aporta hidratació i
alimentació al cabell sec és fràgil i estressats , fent-los suau i vitali.
envasos: ampolles de 350 i 1000 ml

MÀSCARA DE REESTRUCTURACIÓ
La seva fórmula específica enriquida amb proteïnes de la llet juga un nutritiu i Detangling
funció està fent el cabell suau i especialment dòcil de pentinar.
envasat: ampolles de 1500 i 500 ml

CONDICIONADOR DE REESTRUCTURACIÓ
Enriquit amb llavors de lli l, oli nodreix i hidrata intensament el cabell , pentinar, per donar-
li suavitat i brillantor.
d, embalatge: flacon de 1000 i 350 ml

RISTRUTTURANT LCD El
Enfortiment i desenredar acció amb Aloe Vera i llinosa és ideal per Kinky arrissat i amb
permanent.
envasos: ampolla de 100 ml

REESTRUCTURACIÓ SENSE ESBANDIR LOCIÓ PER AL CABELL SEC ÉS MOLT
ARRISSAT I TRACTADA
Enriquit amb llavors de lli , revitalitzant acció realitza una Detangling efectiva i estovament
, que Mostra els cabells una condició d, elasticitat extrema debilitat i opac, to i la brillantor.
Pack: vial de 10 ml amb Pack de 12 PCs.

Reestructuracions empresarials accions 10 esprai màscara sense RINSING
1. instantàniament restaura.
2. hidrata eficaçment.
3. fa el pèl suau i sedós.
4. és intensament.
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5. elimina Frizza i evita puntes obertes.
6. s, accelera i facilita el suavitzant.
7. dóna volum i to.
8. protegeix del calor humitat i UV raigs.
9. millora i protegeix el color estètica.
10. fa cabell brillant i brillant.
envasos: ampolla de 200ml.
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