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LINHA LISS: SISTEMA HAIR LISS
kit de passar roupa

Tratamento de alisamento composto por shampoo 'máscara de fluido' e kit de creme de
alisamento e leite neutralizante. 

XAMPU LISS 
Shampoo com uma ação de alisamento e regulação ideal para cabelo rachado e rebelde.
Sua formulação especial enriquecida com Keratin Ceramide A2 e ácidos frutíferos
alimenta profundamente o cabelo eliminando o efeito frizz irritante de modo a obter
cabelos lisos e saudáveis e brilhantes por mais tempo. Além disso, este produto tem uma
fragrância de frutas envolvente.
embalagem: garrafa de 500 ml. 

MÁSCARA DE LISS 
Máscara de alisamento formulada com óleo de Macadâmia e extratos de bambu para
nutrir e, ao mesmo tempo, regular o cabelo rachado e rebelde. Ele permite obter cabelos
lisos e extremamente macios. Tem uma fragrância frutada agradável.
embalagem: vaso de 250 ml. 

FLUIDO LISS
Regulando e nutrindo fluido de alisamento à base de óleo de Jojoba e manteiga de karité.
Aplicado a cabelos rachados e rebeldes antes de estilizar, ele tem uma ação nutritiva e
reguladora e envolve-o em uma película protetora para protegê-lo do calor. Delicada e
doce sua fragrância de frutas.
embalagem: garrafa de 250 ml. 

SISTEMA LISS 
Fórmula Regular e Kit Forte contendo Creme Liss e Leite de Fixação neutralizante. O
creme de alisamento com fórmula regular é recomendado para cabelos finos e normais
que não são particularmente rebeldes. Creme forte é recomendado para cabelos fortes e
particularmente rebeldes. Enriquecido com óleo de Jojoba, a manteiga de Macadâmia de
Shea e Ceramide A2' alimenta a disciplina e alonga o cabelo para um liso intenso com
uma longa vida resistente à umidade. Fragrância doce de frutas. Neutralizar o leite de
fixação estabiliza a fórmula lisa obtida com o Creme liss e amplia sua durabilidade ao
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longo do tempo.
embalagem: Creme de Liss em tubo de 100 ml; Neutralizando o leite de fixação em uma
garrafa de 100 ml com tampa aplicadora.
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