
 

  
Tractaments - la cura del cabell - L OREAL

SÈRIE D'EXPERTS FIBERCEUTIC
tractament de farciment capil · lar

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

SÈRIE D'EXPERTS FIBERCEUTIC
tractament de farciment capil · lar

 professional
serveiAmb Intra - Cylane ™, es consolida i crea una estructura interior de la fibra capil · lar
que és més fort i més durable. L'efecte és persistent fins a 10 xampús.
 - SÈRUM D'OMPLERT CAPIL · LAR 
Reconstrueix i reforça la fibra llarga i profunda, omplint l'interior.
mètode  d'ús  : rentar amb xampú més adequat per al tipus de cabell i apliqui. Utilitza la
xeringa única per retirar el producte.
Repeteixi si és necessari. Aplicar el bri capil · lar farcit de longituds de cadena i fins.
Asseguri el farciment en l'interior del cabell amb el segellador Mask (als cabells gruix) o
condicionador (al pèl fi).
Massatge i deixar actuar durant 3 a 5 minuts. Esbandida bé.
paquet   :. da15x15 ml vials amb xeringa

 - SELLADOR MÀSCARA Reconstructiva 
- S'ha solucionat el Intra - Cylane als cabells (que s'aplicarà després que el sèrum) ;
- La fibra més forta i resistent ;
-. Efecte persistent fins a 10 xampús
paquet   : Pot 500 ml
.
 - SEGELLAT DE RECONSTRUIR CONDICIONAT 
- S'ha solucionat el Intra - Cylane als cabells (que s'aplicarà després que el sèrum) ;
- La fibra més forta i resistent ;
-. Efecte persistent fins a 10 xampús
paquet   :. ampolla de 500 ml amb dosificador

 - PÈL GRUIXUT MÀSCARA tonic 
- La reconstrucció immediata de la fibra ;
- Nutrició i disciplina ;
-. Suau al tacte
paquet   : Pot 200 ml
.
 - Restaurativa MÀSCARA DEL CABELL FI 

                               pagina 1 / 2



- La reconstrucció immediata de la fibra ;
- Volum natural ;
-. Fermesa al tacte
paquet   :. jar 200 ml 
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