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VOLUM EXTRA PNH

VOLUMINITZADOR XAMPÚ
sense parabens deessa dels SLES i colorants per pèl fi i febles
Neteja eficaçment contrarestar la tendència de fins pèls per convertir-se en greix i
aconseguir pesat ràpidament i proporciona volum de llarga durada de les arrels a les
puntes. Enriquit amb extracte de bambú orgànica i Fitoceramidi , que reestructurar i
enfortir la fibra des de dins , surt pèl suau i amb cos, resistent. Dóna elasticitat i
manejabilitat , lluita electrostàtica i li dóna un saludable i brillant.
d, embalatge: ampolles de 250 i 1.000 ml de vidre.

VOLUMINITZADOR MÀSCARA
paraffins de paraben i tints per al cabell de fina sense to
Màscara clar és fàcil d, esbandir. Extracte de bambú orgànica és ric en vitamines dels
aminoàcids i minerals nodreix sense sospesar-lo avall fent el cabell més completa i amb
cos; la Fitoceramidi de gira-sol augmentar la cohesió entre les cutícules, millora l,
elasticitat i resistència de la fibra del cabell. Cabell més voluminosa és esponjosa i
vigorosa , comprar més de la brillantor i estil.
envasos: ampolla de 250 ml i gerra de 1.000 ml.

MOUSSE DE VOLUMINITZADOR
Sense alcohol , dissolvent i parabens per pèl fi i sense to
Mousse de llum feta amb extracte de bambú orgànica i Fitoceramidi el volum d, amplificar
i donar consistència i vigor. Clau aliat a la perruqueria per , dóna suport durador i la forma
del pentinat, deixant el cabell suau i brillant , . És la tija amb un film revitalitzant lleugera
que evita la deshidratació i protegeix cabell de l, estrès mecànic i tèrmic i agents
atmosfèrics exteriors.
envasos: ampolla amb què es brocs de 300 ml.
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