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 AETO adalah filosofi yang merayakan pertemuan semua energi tubuh.
Lini produk AETO menggunakan tumbuhan, sifat restoratif dan penyembuhan, dari
berbagai daerah di dunia seperti Afrika, Timur Jauh, Hawaii, Australia, semua tempat di
mana vegetasi sangat kaya tumbuh di darat maupun di laut masih murni dan tidak
terkontaminasi. Sejumlah penelitian ilmiah dan uji laboratorium yang dilakukan oleh
spesialis AETO botani menunjukkan bahwa penggunaan derivatif asal botani di baris
menghasilkan tindakan yang cepat dan efektif pada serat kapiler melemah, dieksploitasi
dan dehidrasi, meningkat 47 % resistensi terhadap kerusakan rambut dan memungkinkan
untuk mencapai hasil
mengejutkan setelah hanya empat perlakuan. pH fisiologis.

 Membentengi Shampoo - Bamboo & Yucca 
Ekstrak yucca glauca dan tanaman bambu dari daerah khas asal, yang terletak di tanah
murni yang kaya akan asam amino, protein dan pati. Berkat elemen ini memainkan
fortifikasi shampoo intens pada rambut memberikan kontribusi secara efektif untuk
membuatnya lebih elastis dan tahan terhadap agresi. Tampil untuk rambut dieksploitasi
dan melemah.
 box :  botol 250 dan 400 ml

 Membentengi balm - Bamboo & Hibiscus 
Dari biji Hibiscus esculentus, tanaman asli Afrika Tengah, Malaysia dan Filipina, Anda
mendapatkan susu dengan sifat menguntungkan yang, bersama dengan fortifikasi dan
sifat revitalisasi Bambu, bertindak sangat hydrating dan restrukturisasi serat rambut.
 box :  botol 250 dan 400 ml

 Membentengi MASK - Bamboo & Wild Mango 
Dari buah mangga liar (Irvingia Gabonensis) pohon asli ke hutan Afrika, Anda
mendapatkan mentega botani nilai gizi yang luar biasa yang sangat efektif dalam
memberikan volume dan bersinar pada rambut dan meningkatkan pengelolaan. Kehadiran
ekstrak bambu, dengan memperkuat sifat, dan panthenol membuat masker ini bergizi dan
meremajakan, cocok untuk semua jenis rambut dieksploitasi dan melemah.
 box :  250 ml tabung dan stoples 500 ml 
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