Tratamentos - cuidados com os cabelos - CADIVEAU
BOSSANOVA BOCCOLI
para criar ondas sensuais e cachos sem alterar a estrutura do cabelo
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BOSSANOVA BOCCOLI
para criar ondas sensuais e cachos sem alterar a estrutura do cabelo

tratamento exclusivo enrolando o cabelo depois de um shampoo. Processamento
imediato e estilo revolucionário. Ondas e cachos são bem definidos e reforçada pelo
brilho eliminando o frizz. Livre de lauril sulfato de sódio, vaselina, parabens e corantes
artificiais, Bossanova Boccoli não faz mal e não muda a estrutura do cabelo. Entre os
principais ingredientes : óleos de palmeiras da Amazônia, com excelente efeito hidratante
e condicionamento que deixa o cabelo sedoso e leve ao alimentar -los e discipliná-los. Os
cabelos crespos estão no estado aniônica ou com carga negativa, Bossanova Boccoli
proporciona catiônico ativo (carga positiva), que favorecem a formação espontânea de
ondas e cachos sem frizz. Um serviço que pode ser oferecido a todas as mulheres,
adequados para cabelos lisos, ondulado natural, encaracolado e crespos sem forma. Em
submetidos a alisamento de cabelo, o resultado não é tão pronunciado em cabelos lisos
natural.
SHAMPOO Bossanova
Livre de lauril sulfato de sódio, gentilmente limpa e impede a abertura da cutícula, dando
maior brilho e facilitando a formação de cachos macios.
pacote : 980 ml ??garrafa com dispenser
CONDITIONER Bossanova
A carga positiva de fórmula anula a carga negativa presentes no cabelo frisado e causa.
Fecha as cutículas, causando o seu cabelo para refletir mais luz formando a curva
necessária para criar ondas e cachos.
pacote : 980 ml ??garrafa com dispenser
ONDAS DE MAXI
A loção funciona com o mesmo princípio da bossanova CONDITIONER : fazer carga
positiva, hidratar e nutrir o cabelo. Aplica-se a lavar condicionado.
Container : 200 ml frasco de spray
Disponível o Kit Home Care : um kit para usar em casa para prolongar a duração do
tratamento e aumentar o brilho dos cabelos e eliminar o frizz. O Kit Home Care consiste
em tamanhos de mini :
- Bossanova SHAMPOO em 250 ml
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- Bossanova CONDITIONER em 250 ml
- ONDAS DE MAXI em um frasco de spray de 200 ml
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