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SHAMPOO LINHA K PERFUMADO

  Shampoo neutro K 
Altamente concentrado shampoo com proteínas do trigo. Limpa suavemente todos os
tipos de falar ou discussão e cabelo, deixando-a macia e luminosa.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abbondantemente.Ripetere a operação uma segunda vez e
enxaguar muito bem. Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 250 ml
Garrafa de 1000 ml 

  shampoo emoliente K 
Altamente concentrado shampoo com proteínas do trigo. Limpa suavemente todos os
tipos de pele e cabelos, tornando-os leves e macios.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abundantemente. Repetir uma segunda vez e lavar muito bem.
Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 1000 ml 

  K Chocolate Shampoo 
Shampoo com concentrado de proteína de trigo adequado para todos os tipos de cabelo,
com sabor de chocolate. Ele dá a suavidade do cabelo, brilho e maleabilidade.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abundantemente. Repetir uma segunda vez e lavar muito bem.
Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 250 ml
Garrafa de 1000 ml 

  Shampoo K creme e morango 
Shampoo com concentrado de proteína de trigo adequado para todos os tipos de cabelo,
creme perfumado e morango. Ele dá a suavidade do cabelo, brilho e maleabilidade.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abundantemente. Repetir uma segunda vez e lavar muito bem.
Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 250 ml
Garrafa de 1000 ml 
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  K Milk Shampoo 
Shampoo com concentrado de proteína de trigo adequado para todos os tipos de cabelo,
com sabor de leite. Ele dá a suavidade do cabelo, brilho e maleabilidade.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abundantemente. Repetir uma segunda vez e lavar muito bem.
Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 250 ml
Garrafa de 1000 ml 

chá verde 

  K Shampoo 
Shampoo com concentrado de proteína de trigo adequado para todos os tipos de cabelo,
com sabor de chá verde. Ele dá a suavidade do cabelo, brilho e maleabilidade.
 Uso:  O cabelo molhado, aplique uma pequena quantidade do produto no cabelo,
massagem e enxaguar abundantemente. Repetir uma segunda vez e lavar muito bem.
Seque o cabelo com uma toalha e começar a modelar.
Garrafa de 250 ml
Garrafa de 1000 ml 
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