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laboratoris d'investigació i desenvolupament 

 HANTESIS Corall nascut - BIO : una línia de productes per a la reconstrucció de la
permanent del cabell danyat per les condicions climàtiques adverses, substàncies com el
clor o tractaments químics, productes per tenyir excessivament agressives de súper llamp
o el blanquejament.
BIO - Corall, basat en algues coral · lines, amino queratina, provitamina B, la vitamina A i
E, porta a terme una reconstrucció directament als cabells, en el qual està danyat
irreparablement :. En l'escorça
La Coral · lina algues són riques en substàncies altament hidratant per a la pell i el cabell,
en els seus teixits són aminoàcids, urea, fructosa i vitamina PP, que donen la força del
cabell, vitalitat, brillantor i suavitat, reconstruir. Provitamina B nodrir el cabell pel que és
suau, llisa i brillant com la seda.
Les vitamines A i E tenen un antioxidant lluita contra els radicals lliures, la seva acció de
la pell contra l'envelliment i manté el pèl sa i vigorós. Queratina hidrolitzada, sent una
substància similar a la queratina natural, porta nutrients, suavitat, resistència i brillantor a
tot el cabell. 

  K - CORAL SHAMPOO 
Basat en K - SHAMPOO CORAL Les algues de Coral, és un xampú per a la reconstrucció
total del cabell danyat per tractaments químics massa agressius. Ric en aminoàcids de
queratina, Pro Vitamina B, vitamines A i E, porta a terme una reconstrucció permanent i
antioxidant, prevé l'envelliment de la pell i tija.
mètode  d'ús  : Aplicar la quantitat necessària sobre el cabell mullat i massatge suaument.
Esbandida i repeteixi si cal. Procediu amb l'aplicació d'oli d' Re - Constructiva o Coral.
paquet   :. pot de 250 ml

OLI  reconstructiva 
OLI reconstructiva és un oli ric en vitamines, substàncies algues Reef i antioxidants que
combaten els radicals lliures i prevenen l'envelliment de la tija. Enfortir també l'estructura
de la queratina del cabell, donar-los força, cos i vitalitat.
mètode  d'ús  : després del xampú amb K - Coral Shampoo, distribuir
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Llargs i puntes reconstructiva de l'OIT, massatge suaument les àrees a ser tractades.
Deixar actuar durant 5-10 minuts. Esbandida bé amb aigua tèbia.
paquet   :. ml ampolla 150

 CORAL ALGUES MÀSCARA 
Alga Marina Reef, CORAL ALGUES MASK és una màscara nutritiva per a la
reconstrucció total del cabell danyat per tractaments químics massa agressius. És ric en
substàncies relacionades amb la queratina natural, vitamines B, A i E, de reconstruir
l'estructura interna del cabell i tenen un anti - oxidant, la prevenció de l'envelliment de la
pell i el cabell.
mètode  d'ús  : després del xampú amb K - Coral, eliminar l'excés d'aigua mitjançant
assecat amb una tovallola. Aplicar la quantitat necessària de CORAL ALGUES
MÀSCARA, cobreixi amb una tapa de plàstic i després una altra vegada amb una
tovallola. Deixar en remull durant 5-10 minuts. Esbandida bé amb aigua tèbia.
paquet   :. tub de 150 ml

 SEDA GOTES 
SEDA DROPS és un complex condicionat, nutritiu, animant i adjuvant, útil en la prevenció
de les puntes obertes.
mètode  d'ús  : Distribueixi 2-3 gotes de producte sobre els dits i s'aplica als llargs i
puntes. L'ús en el cabell humit o sec.
paquet   :. 30 ml flascó dispensador

 BRILLANT BOIRA 
BRILLANT BOIRA és un esmalt d'aerosol sense gas que, gràcies als seus principis actius,
dóna la suavitat del cabell i una brillantor subtil, el que elimina l'electricitat estàtica.
mètode  d'ús  :. Ruixeu directament sobre el cabell a una distància de 25-30 cm del pèl
paquet   :. cap ampolla d'esprai de gas de 150 ml 
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