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LINHA DE CHEGADA PUFF MEDITERRÂNEO

Uma linha avançada e inovadora, formulada com ingredientes cosméticos ciência mais
avançados atualmente tem uma garantia de segurança e paz de espírito para aqueles que
a usam. A linha é criada e enriquecida com extratos vegetais orgânicos certificados. Dá
volume ao cabelo, apoiando os cachos e dobras naturalmente também dá a umidade do
cabelo e brilho extraordinário. Toda a coleção não contém cloreto de metileno, hidratos
para evitar wither da pele e dos cabelos, protege a cor do cabelo, sem solo ou resíduo
empoeirado, contém extractos de plantas orgânicas excelente de proteção da pele e
cabelo. Se adapta a qualquer técnica de penteado moderno e sua fragrância torna o
ambiente de trabalho.

SPRAY FIXADOR SUAVE/STRONG
Os ingredientes ativos na formulação de origem orgânica certificada como Yarrow com
sua purificação ajuda manter cabelo brilhante normalizar sebo, enquanto urtiga estimula o
couro cabeludo revitalizando o cabelo. Ambos o soft que os fortes fazem fixação
duradoura sem molhar e pesando, com uma ação orientada para ter cabelos crespos
volumoso e animada. Sprays são livres de cloreto de metileno e propelente gases nocivos
à saúde e ao ambiente.

STYLING MOUSSE
Os ingredientes ativos da formulação como Ginko Biloba e feno-grego tonificar o cabelo e
hidratam tornando-os grandes e brilhantes. O MOUSSE é adequado para qualquer cabelo
dar volume e suporte para uma perfeita definição de ricci. O soft selar ou forte adapta-se
a diferentes gostos e necessidades estilo. As formulações são todos sem álcool.

ILUMINANTE SPRAY
Os ingredientes ativos como camomila e Calêndula são adequados para todos os tipos de
cabelo e ajudam a preservar os nutrientes do cabelo. O SPRAY é projetado para associar
a ação protetora uma ação complexa no cabelo, dando um toque de brilho e leveza.
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