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AETO é a filosofia que celebra o encontro de todas as energias do corpo.
O AETO linha de produtos utiliza botanicals, propriedades restauradoras e curativas, de
diferentes regiões do mundo, como a África, Extremo Oriente, Havaí, Austrália, todos os
lugares onde a vegetação particularmente rico que crescem em terra ou no mar ainda
pura e não contaminada. Numerosos estudos científicos e testes de laboratório realizados
por especialistas AETO BOTÂNICA mostram que o uso de derivados de origem botânica
na linha produz ação rápida e eficaz sobre as fibras capilares enfraquecidos, exploradas e
desidratados, aumentando em 47% a resistência a quebra do cabelo e permitindo a
obtenção de resultados
surpreendente após apenas quatro tratamentos. pH fisiológico.
Shampoo Fortificante - Bamboo & Yucca
Os extratos de glauca mandioca e plantações de bambu das áreas típicas de origem,
situada nas terras imaculadas são ricos em aminoácidos, proteínas e amidos. Graças a
estes elementos desempenha um intenso champô fortificante no cabelo contribuindo de
forma eficaz para o tornar mais elástico e resistente às agressões. Mostrado para o
cabelo explorados e enfraquecido.
caixa : garrafas de 250 e 400 ml
Fortificante Balm - Bamboo & Hibiscus
Das sementes de Hibiscus esculentus, planta nativa da África Central, na Malásia e nas
Filipinas, você obtém um leite com propriedades benéficas que, juntamente com o
fortificante e propriedades revitalizantes de bambu, agem profundamente hidratante e
reestruturação a fibra capilar.
caixa : garrafas de 250 e 400 ml
MÁSCARA Fortificante - Bamboo & Wild Mango
A partir dos frutos de manga selvagem (Irvingia gabonensis) árvore nativa das florestas
da África, você tem uma manteiga botânico de excepcional valor nutritivo muito eficazes
para dar volume e brilho aos cabelos e melhorar a capacidade de gerenciamento. A
presença de extrato de bambu, fortificando propriedades, e pantenol fazer essa máscara
é nutritivo e rejuvenescedor, perfeito para todos os tipos de cabelo explorados e
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enfraquecido.
caixa : 250 ml e tubo de vidro de 500 ml
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