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  efeito jóia 
A linha que dá a seu cabelo uma nova dimensão de brilho, graças a uma combinação
exclusiva do brilho único de óleo de linhaça eo brilho luxuoso dos diamantes. Dedicado ao
cabelo mais elegante, brilhante, bonito embelezado com uma
revolucionário luz efeito jóia.

 ILLUMINATING SHAMPOO 
Microcristalina hidratante shampoo limpa o cabelo tornando-a macia e fácil de pentear.
Seu pH fórmula balanceada fortalece e os cabelos brilhantes.

 ILUMINAÇÃO CONDITIONER 
Microcristalina creme condicionador ideal para dar maciez ao cabelo e ampliar o efeito de
brilho sem pesar para baixo. A fórmula especial retorna o fornecimento de nutrientes
adequada para o cabelo tornando-os fáceis de desembaraçar. Garrafas de 250 e 1000 ml.

 cristais líquidos 
Fluido beleza precioso para efeito de luz instantâneo para o cabelo cabelo macio, flexível
e agradável ao toque. As garrafas de vidro de 16, 30 e 50 ml.

 cristais de diamante PURE 
Serum microcristalina ultraleve efeito de luz instantânea, cabelo extremamente macio e
sedoso. Garrafa de vidro de 30 ml.

 ILUMINAÇÃO ÓLEO ESSENCIAL 
Tratamento de microcristalina reparador. Os reparos eficazes fórmula reparadora da fibra
capilar a partir do interior, fornecendo alimento. Fecha a cutícula dando ao cabelo macio e
brilhante extraordinário, com resultados imediatamente visíveis. Os frascos de 13 ml em
caixa de 12 unidades.

 ILUMINAÇÃO SHINE LOTION 
Tratamento revitalizante microcristalina. A fórmula inovadora sem enxágüe desembaraça
instantaneamente e adiciona corpo ao cabelo, elasticidade e brilho. Os frascos de 13 ml
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em caixa de 12 unidades.

 ILUMINAÇÃO MASK 
Microcristalina máscara nutritiva para cabelos tratados com cor, reparo danificado partes
do cabelo, proporcionando umidade e elasticidade às fibras, fechando as escamas e
fazendo o cabelo excepcionalmente brilhante. Frascos de 200 e 500 ml. 
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