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LIXPERFECTION
suavitzar el tractament amb essència de rosa mosqueta

 Des de la fragància embriagadora de la rosa mosqueta, planta nativa silvestre dels Andes
d'Amèrica del Sud i utilitzat pels indis Araucana primer a reconèixer les notables
propietats i tònic nutritiu, LIXPERFECTION nascut, una nova fórmula dedicada al cabell
difícil de redreçar, molt arrissat i rebel.
L'essència de rosa al seu torn del maluc per als ingredients actius que caracteritzen els
diferents productes, LIXPERFECTION fa un tractament complet per a un Lissage
perfecta, contra la humitat natural, duradora i, capaç de modelar els cabells fermament i
donar un ', multi - sensorial experiència.

 Suavitzant Xampú 
Producte innovador i revolucionari combina les propietats hidratants de la crema amb el
xampú detergent. La fruita cremosa de la presència de proteïnes de seda, juntament amb
l'essència de la rosa mosqueta, pantenol, els ingredients actius de les herbes i les
funcions nutritives de la reestructuració dirigida, juga un calmant, enfortint i suavitzat.
paquet   : ampolles de 250 i 1000 ml 

  SUAVITZAR SPRAY MÀSCARA 
Desproveït d'aigua, gràcies a l'activa altament seleccionat i una alta concentració de
ceramides, inhibeix l'absorció de substàncies estranyes i la possibilitat de fenòmens
d'irritació.
paquet   : ampolles d'esprai de 200 ml i 400 

  EMULSIÓ multivitamínic smoothing EFECTE 
Suavitzar crema que envolta el cabell, que el protegeix dels elements. Ideal per crear
efectes estil perfectament llisa.
paquet   : Ampolla de 200 ml 

  ESSÈNCIA CRYSTAL ROSE HIP 
Tractament de la bellesa veritable que permet que els cabells per romandre suau i brillant
durant molt de temps. La laminació acció envolta els cabells en una funda suau que
protegeix contra les agressions externes i elimina estàtica.
paquet   : ampolles de 50 i 100 ml 
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