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BOSSANOVA BOCCOLI
at skabe sensuelle bølger og krøller uden at ændre strukturen af håret

 eksklusiv behandling curling håret efter en shampoo. Øjeblikkelig behandling og
revolutionerende styling. Bølger og krøller er veldefinerede og forstærkes af lysstyrken
eliminere krus. Fri natriumlaurylsulfat, vaseline, parabener og kunstige farvestoffer, ikke
Bossanova BOCCOLI ikke såret og ikke ændre strukturen af håret. Blandt de vigtigste
ingredienser : Olier af palmetræer i Amazonas med fremragende fugtgivende og
konditionering effekt, som efterlader håret silkeblød og let, mens fodring dem og
disciplinere dem. Den kruset hår er i staten anioniske eller negativt ladede, Bossanova
BOCCOLI giver Active Kationiske (positivt ladede), der fremmer den spontane dannelse af
bølger og krøller uden krus. En service, der kan tilbydes til alle kvinder, der egner sig til
glat hår, naturlig bølget, krøllet og kruset uden form. På udsættes for glatning hår,
resultatet er ikke så udtalt på naturlig glat hår.

 SHAMPOO Bossanova 
Fri fra natriumlaurylsulfat, blidt renser og forhindrer åbningen af ??neglebånd, der giver
større lysstyrke og lette dannelsen af ??bløde krøller.
 pakke : 980 ml ??flaske med dispenser

 CONDITIONER Bossanova 
Den positive ladning formlen annullerer den negative ladning til stede i håret og årsagen
krus.
Lukker neglebånd forårsager dit hår til at reflektere mere lys danner kurven nødvendigt at
skabe bølger og krøller. pakke : 980 ml ??flaske med dispenser

 MAXI WAVES 
Den lotion arbejder på det samme princip om bossanova CONDITIONER : at gøre positiv
ladning, fugtgivende og nærende håret. Gælder at skylle balsam.
Container : 200 ml sprayflaske
Tilgængelig Home Care Kit: et kit til at bruge derhjemme til at forlænge varigheden af
behandlingen og forbedre lysstyrken af hår og eliminere krus. The Home Care Kit består
af mini størrelser :
- SHAMPOO Bossanova i 250 ml
- CONDITIONER Bossanova i 250 ml
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- MAXI WAVES i en sprayflaske 200 ml 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

