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  linha de nutrientes dedicada ao cuidado dos cabelos secos e crespos 
Um inovador e abrangente, projetado para restaurar a hidratação ideal dos cabelos secos
e muito secos da raiz às pontas. Fórmulas nutrientes, perfeitamente equilibrados de
acordo com o grau de ressecamento do cabelo, fazer o certo grau de hidratação e uma
dose individualizada de atividade
- Proteína para repor a falta de recursos e descubra uma suavidade extraordinária
- Lipids para criar uma barreira eficaz na superfície do cabelo e prevenir a desidratação
- Vitaminas e minerais para dar-lhe um impulso de energia para a pele

 PEARL SHAMPOO 
Ele limpa e nutre os cabelos secos ou crespos deixando-a macia e suave. Garrafas de
250 e 1000 ml.

 LUXURY MASK 
Ela nutre e revitaliza restaurar suavidade incrível e desembaraçar cabelos secos ou
crespos, graças a derivados de lã cashmere e vitamina E. vasos 200 e 500 gr.

 ULTRA MOIST SHAMPOO 
Banho ultra hidratante limpa suavemente e nutre movimento cabelos secos. Garrafas de
250 e 1000 ml.

 TRATAMENTO DE UMIDADE ULTRA 
Tratamento restaurador Intense, alimenta e dá umidade e proteína para o cabelo. Frascos
de 200 e 500 gr.

 TRATAMENTO WEARABLE 
Tratamento sem enxágüe capaz de amenizar e controlar os cabelos muito secos e
rebeldes, sem pesar para baixo. Garrafas de 250 e 1000 ml.

 HYPER OIL INFUSÃO 
Tratamento de choque para uma nutrição de longa duração. Hidrata e suaviza o cabelo
fibra do cabelo seco e muito seco. Ampola de 13 ml em caixa de 6 unidades.
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 OURO SORO 
Ele usa o cabelo com um microfilme invisível de extrema suavidade. Suaviza as
imperfeições da cutícula, repara pontas duplas. Frasco de 30 ml.

 CREAM DIVINO - styling suave 
Suavização creme hidratante e extratos térmicas protetoras de Jojoba e orquídeas, ideal
para a criação de um estilo suave duradouro e amplificar a definição dos cabelos secos
ou crespos. Tubo de 150 gramas.

 PUREVEIL - styling de duas fases suave 
Ele protege contra o calor da chapa, preservando o equilíbrio de humidade renovada do
cabelo. Frasco de 125 ml.

 SORBET SUBLIME - denominar encaracolado 
Sorbet hidratante para cabelos, ideal para controlar o volume dos cabelos secos ou
crespos e criar um cachos duradouros definidos e brilhantes. Tubo de 150 gramas.

 Delicious Glaze - denominar encaracolado 
Protege a definição eo brilho dos cachos e encontrou o equilíbrio do cabelo da umidade.
Frasco de 125 ml. 
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