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GELAT QUERATINA - MOUSSE DE SèRUM, ELIXIR D'OLI
línia de reestructuració

línia reestructuració basat en queratina, cabell arreglar Kinky i sotmeses a
tractaments químics
Gelat de queratina realitza una acció efectiva rodatge i segellador per combatre i prevenir
puntes obertes. La formulació específica proteics està enriquit amb aminoàcids i queratina
reestructuració realçat amb Ceramides' regenera el cabell usat i restaura la cohesió
intercel·lular donant pel cabell mirada més completa, compacta' elàstic i vital. Extracte de
bambú contribueix a nodrir i minuciós cabell més sa i fort. Exerceixen proteinas un poder
extraordinari condicionat i nodrir tònic ".

MOUSSE DE QUERATINA
Reestructuració ceratinoses mousse amb Ceramides al mig ideal per al cabell mitjà i fi de
fixació és sense to i el volum "que requereix un subministrament de vitalitat addicional.
Reestructura els cabells amb alta cosmètica acció i fa volum extraordinari deixant el pèl
suau i lleuger.
envasat: ampolla de 250ml de.

REESTRUCTURACIÓ SÈRUM
Reestructuració del fluid de queratina és ideal per a cabells secs és molt arrissat, colorit i
tractada. La seva acció especial en el pèl, fent-lo vellutat instantàniament brillant, suau i
sedós sense sospesar-lo. Enriquit amb l'àcid hialurònic i Ceramides reconstrueix cruixits i
imperfeccions de la fibra capil·lar "embolicant les tiges amb una anti-frizz pel·lícula
protectora i la humitat.
envasos: ampolla de 100 ml.

QUERATINA OLI ELIXIR
Oli-Elixir d'herbes queratina reestructuració i macadàmia oli és ideal per a cabell sec és
molt arrissat, colorit i tractada. Seva formulació no grassa és ric i concentrat "menjars"
condicions i detangles eficaçment, aportant suavitat i silkiness extraordinari cabells fins i
tot més difícil. Regenera enforteix i revitalitza l'estructura interna està fent el cabell
hidratat.
envasos: ampolla de 200ml.
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