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BOSSANOVA BOCCOLI
létrehozni érzéki hullámok és fürtök megváltoztatása nélkül a szerkezet a haj

exkluzív kezelés curling a haj után a sampon. Azonnali feldolgozás és a forradalmi stílus.
Hullámok és fürtök jól meghatározott és fokozza a fényer?t megszüntetésével sima.
Mentes nátrium-lauril -szulfát, vazelin, parabenek és mesterséges színezékek, Bossanova
BOCCOLI nem fáj, és nem változtatja meg a szerkezet a haj. A f?bb összetev?i : olajok
pálmafák az Amazonas kiváló hidratáló és kondicionáló hatása, amely elhagyja a haj
selymes és könny?, miközben etette ?ket, és fegyelmezni ?ket. A göndör haj az állam
anionos vagy negatív töltés?, Bossanova BOCCOLI nyújt aktív kationos (pozitív töltés?),
amely kedvez a spontán kialakulása hullámok és fürtök nélkül sima. A szolgáltatás, amely
felajánlotta, hogy minden n?, alkalmas, egyenes haj, természetes hullámos, göndör és
kócos forma nélkül. A kitett kiegyenesítése haj, az eredmény nem olyan hangsúlyos
természetes egyenes haj.
sampon Bossanova
Mentes nátrium-lauril -szulfát, gyengéden tisztítja és megakadályozza a megnyitása a
kutikula, ami nagyobb fényer?t és megkönnyíti a kialakulását lágy fürtök.
csomag : 980 ml-es flakon adagoló
CONDITIONER Bossanova
A pozitív töltés a képlet törli a negatív töltés van jelen, és a haj sima okát. Bezárja a
kutikulát okozza a haját, hogy tükrözzék fényt alkotó görbe létrehozásához szükséges
hullámok és fürtök.
csomag : 980 ml-es flakon adagoló
MAXI hullámok
A krém m?ködik ugyanazon elv Bossanova CONDITIONER : hogy a pozitív töltés,
hidratáló és tápláló a hajat. Vonatkozik öblít?szert.
Kiszerelés: 200 ml-es flakon
Elérhet? a Home Care Kit : a készlet otthoni használatra, hogy meghosszabbítja a kezelés
növeli a fényer?t a haj és megszünteti sima. A Home Care Kit áll mini méretek:
- Sampon Bossanova 250 ml
- CONDITIONER Bossanova 250 ml
- MAXI hullámok egy flakon 200 ml
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