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 elasticitat, suavitat, sinó també l'ordre i l'alta defi nició : els cabells arrissats, però van
aconseguir no ser complagut. Curladdict dóna elasticitat extrema al arrissat de cabell,
bàscula compattandone. Gràcies a les seves propietats antioxidants i revitalització dels
seus actius regenera, enforteix i hidrata intensament la mare, que captura la llum, suau i
fàcil de pentinar.
Defi nició màxima en rínxols i ones, elasticitat duradora. 

  elasticitat Xampú pH 5.5 
Neteja sense afegir pes, donant rínxols i ones sinuoses definits, líquid, perfectament
desembolicat de la més alta elasticitat.
El pèl és suau al tacte i deliciosament definit.
El secret rau en el principi actiu : la Vinya Vermella. Enriquit per complex Amino
CONCENTREE.
Flascó de 250/1000 ml 

  Màscara elasticitat pH 3.5 
Textura rica i vellutada que envolta el pèl protegint-los de les agressions mecàniques i
ambientals. Gràcies a l'acció de vinya vermella, oli de jojoba i Amino CONCENTREE,
rínxols i ones revelen la seva naturalesa voluptuosa, plena i brillant, disciplinat per una
definició flexible i elàstica.
jar 250/500 ml 

 Cream  pH del medi de govern juny 
Hidrata el cabell, elimina el frizz i rínxols de la disciplina rebel. Done un resultat de elàstic i
fàcil de pentinar. Amb Amino CONCENTREE.
150 ml flascó 

  Curl Boost ultraelasticizzante 
Potenciador de l'elasticitat que potencia l'acció de l'elasticitat de la màscara.
vials de 10 ml x 12 peces 

  modelatge fluid forta pH 6 
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Elimina el frizz, dibuixa les ones definides, plens i flexibles sense endurir i endurir el
cabell. Amb Amino CONCENTREE.
ml ampolla 200 

  Vinya Vermella 
(Vitis vinifera)
Condicionat, antioxidant, astringent, utilitzat en la medicina herbal i en cosmètica per la
seva circulació radical i estimulant anti - lliure. 
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