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AUTÊNTICO
linha para rosto, cabelo e corpo, sem parabenos, silicones, artificiais

Óleo de cártamo orgânico é formulado com misturas de tensoativos biodegradáveis.
LAVAGEM DE NÉCTAR AUTÊNTICO
Suave shampoo e hidratante para cabelo e corpo: seu óleo de textura limpa suavemente
o cabelo e corpo. Contém a 98% de ingredientes naturais e orgânico cártamo óleo é
antioxidante. A fórmula não contém Silicones 'artificial 'SLES' Paraben' sulfatos e PEG. O
cabelo está macio e sedoso corpo pele nutrida e Lisa.
embalagem: garrafas de 280 e 900 ml.
CONDICIONADOR HIDRATANTE AUTÊNTICO
Fórmula de óleo delicado que hidrata e condições do cabelo e nutre suavemente o corpo.
Contém a 98% de ingredientes naturais e orgânicos cártamo. O condicionador não
contém parabenos 'Silicones' cores artificiais e PEG. Com óleo de girassol orgânico para
amaciar e ação antioxidante; Polimento de óleo de Jojoba orgânica ' suaviza e acalma e
óleo de gergelim orgânico é rico em proteínas e aminoácidos com ação plumping. A pele
do corpo cabelo brilhante e sedoso macio 'resultado' é nutrida e suave.
embalagem: garrafas de 150 e 900 ml.
ÓLEO NUTRITIVO
As pontas do cabelo desidratadas particularmente de hidrata e nutre suavemente o seu
rosto ' o decote e corpo. Contém 100% natural ingredientes e 30% orgânico óleo de
cártamo. O óleo contém dos nenhum cores artificiais silicones e PEG. Com óleo de
cártamo orgânica para um forte antioxidante e para a regeneração da pele e óleo de
girassol orgânico com amolecimento e ação antioxidante; Polimento de óleo de Jojoba
orgânica ' suaviza e acalma e óleo de gergelim orgânico é rico em proteínas e
aminoácidos com ação plumping. A pele do corpo cabelo brilhante e sedoso macio
'resultado' é nutrida e suave. Cabelos extremamente longos é que o óleo também pode
ser aplicado sobre os comprimentos.
embalagem: frasco de 140 ml.
RESTAURADOR DE AUTÊNTICA MANTEIGA
Fórmula suave, especificando que hidrata e nutre o cabelo no rosto e corpo. Contém a
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98% de ingredientes naturais e orgânicos cártamo óleo 2%. Manteiga não contém
parabenos 'Silicones' cores artificiais e PEG. Com óleo de cártamo orgânica para um forte
antioxidante e pele óleo de Jojoba orgânico 'brilhante' de regeneração suaviza e acalma e
óleo de gergelim orgânico é rico em proteínas e aminoácidos com ação plumping.
instruções de uso: aplique para cabelos secos para comprimentos e termina antes de
shampooing ' deixa pelo menos por 5 minutos ou durante a noite se cabelo que requerem
nutrição profunda.
embalagem: 200 e 1000 ml frascos.
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