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 dissenyat específicament per tenyits i tractats de pèl. Els nutrients i actuar sobre la
reestructuració de la queratina, la realització d'un condicionament. El cabell adquireix
hidratació, cos, suavitat i brillantor. 

  escuma abundant - Universal tractat xampú per als cabells 
Xampú universal, suau per a un ús freqüent per a cabells normals i tractada. Renti
suaument la pell que dóna el volum del cabell i el cos.
 quadre :  ampolles de 250 i 1000 ml tanc de 10 lt 

  COLOR D'EQUILIBRI SHAMPOO 
Xampú especialment formulat per a cabells tenyits i tractats. Conté tensioactius especials
amb baix índex d'irritació, l'acció protectora d'alta, neteja suaument la pell i el cabell de la
configuració de color.
 quadre :  250 ml 

  COLOR Condicionador Balanç 
Reestructuració i hidratant mascareta per al cabell de color i tractats. Els nutrients i actuar
sobre la reestructuració de la queratina, la realització d'un condicionament. Dóna la
humitat del cabell, cos, suavitat i brillantor.
 quadre :  150 ml ampolla 

  PRAT Plax 
És una crema molt desembolicat, reestructuració, nutritiva i hidratant que conté oli de
llavor Meadow i Gelea Reial. Gràcies a aquestes substàncies prop el pèl químicament
tractat immediatament assumir el cos i la brillantor del cabell natural. Excel · lents resultats
també són al pèl natural, molt arrissat i sec, que tendeixen a convertir-se en nusos.
 quadre :  flascons de 250 ml i 1 kg 

  ENERGY SERUM
solució nutritiva pre energitzant i tractament post 
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Solució nutritiva energitzant pre-i post - tractament dels cabells, porta a terme un
condicionament i reconstructiva. Gràcies als seus esprais de fórmula, SÈRUM
D'ENERGIA és pràctic per a l'ús a casa o al saló. Adequat per a tot tipus de cabell, és
particularment adequat per als blanquejats, tenyits, ratllats i tractar. És ric en propietats
regeneradores que omega 3, omega 6 i omega 9. SERUM ENERGIA també es pot
utilitzar com a pre - tractament per al cabell molt danyat.
 quadre :  150 ml aerosol ampolla 

  BARREJA D'OLI 
Oli protector per el contorn de la cara i el coll per utilitzar com a barrera de protecció per la
cara i el coll abans d'aplicar el color. Barrejat de color (aproximadament 5 ml) redueix la
hipersensibilitat de la pell.
 quadre :  60 ml ampolla amb dosificador 
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