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  EQUAVE KIDS 2 en 1 xampú  

 Característiques i Beneficis :
Fórmula hipoalergènica que conté ingredients especialment seleccionats d'acord amb les
característiques del cabell i la pell dels nens.
• Sense parabens afegits :. nostra línia no conté conservants recentment qüestionades,
com els parabens, formaldehid i Methylisothiazolinone
• Sense sulfats :. nostra línia no conté sulfats d'ús freqüent en molts sabons, xampús,
detergents, pastes de dents, etc
• Sense colorants : estem convençuts que hi ha menys productes químics en productes
per a nens, millor. Els nostres productes no contenen cap tipus de tint.
• Sense lèrgens : els al · lèrgens són substàncies que poden causar una reacció al ·
lèrgica. Els nostres productes no contenen al · lèrgens potencials.
La línia s'ha enriquit amb una fragància de poma verda, completament lliure d'al · lèrgens.
 Com utilitzar 
1. La bomba una petita quantitat de producte sobre el palmell i el massatge sobre el cabell
mullat i el cuir cabellut.
2. Esbandida bé. 

  EQUAVE KIDS 
Desembolicar condicionador Condicionador desenredant en 2 fases
Característiques i avantatges
Fórmula hipoalergènica que conté ingredients especialment seleccionats d'acord amb les
característiques del cabell i la pell dels nens.
• Sense parabens afegits :. nostra línia no conté conservants recentment qüestionades,
com els parabens, formaldehid i Methylisothiazolinone
• Sense sulfats :. nostra línia no conté sulfats d'ús freqüent en molts sabons, xampús,
detergents, pastes de dents
• Sense colorants : estem convençuts que hi ha menys productes químics en productes
per a nens millor. Els nostres productes no contenen cap tipus de tint.
• Sense lèrgens : els al · lèrgens són substàncies que poden causar una reacció al ·
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lèrgica. Els nostres productes no contenen al · lèrgens potencials.
Amb filtres solars UV.
La línia s'ha enriquit amb una fragància de poma verda, completament lliure d'al · lèrgens. 
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