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  xampú nutritiu i protector 
Tractament Valuós amb oli d' Argan, des de la formulació suau.
Nodreix i neteja el cabell sense endurir. L'efecte és un cabell sedós i sublim llum. Redueix
avorrit i esgotat, ideal per a tot tipus de cabell, amb filtre solar.
 quadre :.  ampolles de 250 i 1000 ml 

  HYDRACONDITIONER 

El bàlsam condicionat està fet d'oli d' Argan, des de la formulació suau i sense parabens.
Per desenredar i nodrir l'acció, li dóna un efecte de brillantor al cabell, deixant-lo hidratat i
manejable per a cada estil de pentinat. Redueix el frizz, ideal per a tot tipus de cabell.
Amb protector solar.
 quadre :.  ampolles de 250 i 1000 ml 

  SHINE SPRAY 
efecte brillant i perfumada
El nou aerosol fa que el pèl brillant i fragant. Acció anti - frizz i la disciplina, millora el color
del cabell. Efecte aroma sublim i brillantor. Redueix el matalàs i apagat, ideal per a tot
tipus de cabell.
mètode  d'ús:  polvoritzar sobre el cabell sec. Fórmula lleugera.
 quadre :.  no hi ha ampolles d'esprai de gas de 150 i 250 ml 

  SHINEOIL 
il · lumina i protegeix
Nou tractament amb oli d' Argan, de textura no grassa s'absorbeix ràpidament, no és un
pes al cabell. Frizz Acció, brillantor i efecte de suavitat. Redueix la formació de puntes
obertes, ideal per a tot tipus de cabell.
mètode  d'ús:  emulsionar unes gotes a les mans, aplicar sobre el cabell humit o sec i
pentinar
. quadre :  no hi ha ampolles d'esprai de gas de 50 i 125 ml. 
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