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VIDA NATURAL: TRATAMENTO ANTI-QUEDA
tratamento de origem natural

A partir da seleção de ingredientes naturais preciosos nascem os produtos de tratamento
da linha Vida Natural para cuidados capilares: Antiphore' Seboequilibrante e Anticaduta'
todos compostos de ampolares e um shampoo específico que completa sua poderosa
ação. Entre os preciosos extratos naturais dos quais os frascos são compostos,
encontramos o extrato de Sympytum officinalis que, graças a Allantoin e vitaminas B1' B2'
B12 e C contidos nele, realiza uma poderosa ação de cura, "descongestionante" e anti-
inflamatória, perfeita para um tratamento anti-caspa intenso que reduz a descascamento
da pele. Extratos de limão e raízes rehmannia glutinosas realizam uma poderosa ação
antisséptica e purificadora ideal para um tratamento de equilíbrio de sebo que reequilibra
a produção de gordura, mantendo o cabelo e o couro cabeludo saudáveis.

TRATAMENTO ANTI-QUEDA DA VIDA NATURAL 
tratamentos de origem anti-caspa natural seboequilibrant. Os frascos de Vida Natural de
Anticaduta também contêm extratos de raiz rehmannia glutinosa, uma erva com grandes
propriedades higienizantes e seboriequilibrating. Esses frascos dificultam a queda de
cabelo e promovem a retomada de seu crescimento, mantendo o couro cabeludo
saudável, evitando o excesso de secreção sebácea e a ocorrência de hiperidrose e
inflamação. Recomenda-se realizar o tratamento completo utilizando frascos após o
shampoo anticaduta específico com uma fórmula delicada projetada para prevenir a
queda de cabelo graças aos seus preciosos ingredientes: o óleo de cedro fortalece o
extrato de farfara da lâmpada tem emoliente e purificação do extrato de yarrow de
propriedades tem propriedades refrescantes e reconfortantes o extrato de porcelana tem
propriedades adstringentes e estimula e reativa a circulação sanguínea. Fragrância cítrica
delicada. 

como usar: recomenda-se usar os frascos pelo menos 2-3 vezes por semana
massageando o couro cabeludo com movimentos circulares após o shampoo especial. 

embalagem: caixa com frascos de 12 7 ml; xampu na garrafa 250 ml e 1000 ml.
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