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BOSSANOVA BOCCOLI
vytvo?it smyslné vlny a kade?e , aniž by se zm?nila struktura vlas?

 exkluzivní ošet?ení curling vlasy po šamponu. Okamžité zpracování a revolu?ní styl. Vlny
a lokny jsou dob?e definovány a zvýšit jas eliminuje krepat?ní. Volný od natrium-lauryl-
sulfát, vazelínou, paraben? a um?lých barviv, Bossanova BOCCOLI nebolí a nem?ní
strukturu vlas?. Mezi hlavní složky : Oleje palmy Amazonky s vynikající hydrata?ní a
klimatizace tom smyslu, že nechává vlasy hedvábné a lehké, zatímco jejich krmení a
potrestat je. Kudrnaté vlasy jsou ve stavu aniontových nebo záporn? nabité, Bossanova
BOCCOLI poskytuje aktivní kationtové (kladn? nabité), který up?ednostnit spontánní
tvorbu vln a kade?í bez kade?. Služba, která m?že být nabídnuta všem ženám, vhodné
pro rovné vlasy, p?írodní vlnité, kudrnaté a krepaté bez formy. Na vystaven rovnání
vlas?,výsledek není tak výrazný p?írodního rovné vlasy.

 SHAMPOO Bossanova 
Volný od natriumlaurylsulfát, jemn? ?istí a zabra?uje otev?ení kutikuly, ?ímž poskytuje
v?tší jas a usnadnit tvorbu jemných kudrlinek.
 balení  : 980 ml lahvi?ka s dávkova?em

 CONDITIONER Bossanova 
Kladný náboj vzorce ruší negativní náboj p?ítomný ve vlasech a zp?sobit kade?. Zav?e
k?ži?ku zp?sobují vaše vlasy tak, aby odrážely tvo?ící k?ivku pot?ebné k vytvo?ení vlny a
kade?e více sv?tla.
 balení  : 980 ml lahvi?ka s dávkova?em

 MAXI WAVES 
Krém funguje na stejném principu Bossanova CONDITIONER : výrobu kladný náboj,
hydratuje a vyživuje vlasy. Platí pro oplachování CONDITIONER.
Balení: 200 ml sprej
K dispoziciSada domácí pé?e :kit pro použití doma, na prodloužení doby trvání lé?by a
zvýšit jas vlasy a eliminují zacuchání. Kit Home Care se skládá z mini velikosti :
- SHAMPOO Bossanova ve 250 ml
- CONDITIONER Bossanova ve 250 ml
- MAXI WAVES ve spreji 200 ml 
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