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  BAIN VITALITE - com extrato de moringa e sementes de linho 
Limpa suavemente todos os tipos de cabelo. Ela equilibra o pH fisiológico.
 caixa :.  garrafas de 250 e 1000 ml

 MASQUE vitalité - com extrato de semente de linho e vitamina F 
Ideal após tratamentos químicos, para restaurar as condições físicas iniciais.
 caixa :.  150 ml e tubo de vidro de 500 ml

 CREME MOUSSE - tratamento cosmético reconstrutiva 
 com extrato natural de Moringa 
Restaurar as camadas danificadas do cabelo e revigora -los em profundidade.
 caixa :.  300 ml garrafa com dispenser

 TRAITANTE LOTION - com extrato de semente de linho e vitamina F 
Manutenção ideal entre aplicações Máscara Vitalidade, dá volume, corpo e brilho graças
às substâncias relacionadas com a estrutura do cabelo.
 caixa :.  frascos de 12 ml em caixa de 10 unidades

 Purifiant SHAMPOO - para cabelos oleosos e caspa 
 com Piroctona Olamina 
Ele remove a caspa do couro cabeludo e cabelo para ajudar a impedi-los de volta.
Piroctona Olamina actua como um catiónica antimicrobiana de largo espectro
favorecendo a defesa contra o crescimento de bactérias, fungos e bolores responsáveis
??pela caspa.
 caixa :.  500 ml garrafa

 Reparateur SHAMPOO - cabelos coloridos e tratados com   proteína Quitosana e
trigo 
Ela nutre e fortalece os cabelos coloridos e tratados. As proteínas do trigo desenvolver
uma forte ação corretiva e reconstrução, Quitosana retarda o envelhecimento.
 caixa :.  garrafas de 250 e 1000 ml

 máscara de reparação - para cabelos coloridos e tratados com a proteína
Quitosana e trigo 
Ação de reparação intensa e profunda para cabelos coloridos e tratados. As proteínas do
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trigo desenvolver uma forte ação corretiva e de reconstrução.
 caixa :.  500 ml frasco

 CHA óleo não OIL - reestruturação de proteção nutri fluido 
Não gorduroso, prolonga e melhora o brilho da cor, natural ou tingida, graças a
ChromAveil ™ que protege o cabelo do branqueamento induzido pelo empobrecimento
causado por raios UVA e UVB.
 caixa :.  250 ml garrafa

 instantâneos Masque - máscara revitalizante 
Resultado na velocidade do obturador imediato. Reproduz um revitalizante e anti-
envelhecimento, graças à goma de guar e quitosana. Resultado imediato, sem velocidade
e sem pesar para baixo.
 caixa :.  500 ml frasco

 BAIN ANTI- CHUTE - rejuvenescimento reparador banho 
Banho de queda, equilibra a disfunção da pele na prevenção de perda de cabelo.
Enriquecido com Minoctive *, complexo de proteínas, vitaminicoossigenante para a
regeneração do cabelo.
 caixa :.  garrafas de 250 e 1000 ml

 STOP- CHUTE - tratamento bi- choque anti queda de cabelo 
Bi- tratamento com hot- gelo Minoctive *, desenvolve uma ação profunda de oxigenação
do bulbo capilar e promove a regeneração. Um ginásio de verdade para as células, com
efeito anti- queda. Ação anti-envelhecimento contra os radicais livres.
 caixa :.  frascos de 10 ml em caixa de 10 unidades

 Minoctive *:  oxigenar complexo proteína -vitamina. Ingrediente ativo natural extraído do
tremoço branco doce, com alto teor de vitaminas, peptídeos e elementos essenciais para
a regeneração do cabelo. 
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