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  pelo olhar - DEFINIÇÃO DE ESTILO
HAIR & BODY SPORT 
Ele limpa o corpo e cabelo, respeitando a fisiologia da pele e do cabelo. Sensação
imediata de frescura se espalhar por todo o corpo, o que alivia a tensão. Deixa a pele
macia e tonificada e os cabelos brilhantes e sedosos. 

  DINAMIZAÇÃO HAIR PACK 
Máscara após shampoo, feita a partir de um multivitamínico complexo planta, dá
suavidade e brilho aos cabelos. Os extratos de hortelã-pimenta, eucalipto e castanha de
cavalo, favorecendo um tônico e estimulante para o cabelo e refrescante para a pele. A
sensação de frescor é imediato. 

  PLATINUM SHAMPOO 
PLATINUM SHAMPOO ação cremoso condicionado para dar brilho aos cabelos grisalhos,
brancos ou loiros. Elimina manchas amarelas feias e restaura os animados tons de aço e
platina. A ação de proteínas do trigo e
Limnanthes Alba ajuda a reparar e proteger a fibra capilar, deixando o cabelo cheio de
corpo, elástico e brilhante. 

  MATT CERA 
Cera carinho por Matt para criar qualquer look, definido ou despenteado. Graças à
manteiga de karité, óleo de jojoba e abacate hidrata, protege, nutre e condições. Ideal
para dar o seu controle cabelo, consistência e retenção elástica. 

  MODELAGEM cera de cabelo 
Ideal para moldar, polimento, alisando e definindo o estilo mais moderno. Verifique se o
seu cabelo crespo ou muito grande. Sai com shampoo. 

  CONDICIONADO CREAM olhar molhado 
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Condicionado creme para molhar brilho que resiste por muito tempo. Ele contém lanolina
que protege, dá elasticidade e suavidade para o cabelo. Ideal para criar looks
processados ??. 

  SCULPT gel de cabelo 
Superbrillante a forte gel espera extra, para modelar e para garantir a longo prazo, até
mesmo os looks mais criativos. Não contém álcool, não é gordura. Mantém o nível
adequado de hidratação. Com filtro solar. 

  óleo não HAIR OIL FLUIDOS 
Polimento de fluidos e amolecimento efeito molhado. Excelente para cabelos secos. Ele
não é gordurosa e protege contra a desidratação causada pela luz solar. 
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