
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - DIKSON

PROTEÇÃO DE LINHA-IDADE KEIRAS E VOLUME
CABELOS FINOS

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328
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• KEIRAS IDADE-LINHA PROTEÇÃO
antioxidante e Antiaging com células-tronco vegetais

PROTEÇÃO DE IDADE DE XAMPU
Enriquecida com células-tronco que reativar a umidade equilíbrio é ideal para nutrir e
fortalecer o cabelo de todos os tipos é protegê-los dos danos do tempo e envelhecimento.
Protege dando corpo e brilho. Protegido de cabelo é macio e brilhante 'brilhando' da
juventude renovada.
embalagem: frasco de 250 ml.

MÁSCARA PROTEÇÃO DE IDADE
Ideal para atos de todos os tipos de cabelo, em sinergia com a proteção de idade KEIRAS
SHAMPOO. A presença de células-tronco que regenerar o couro cabeludo é combinado
com ingredientes restauradoras do bem-estar cabelos naturais e torná-los mais
substancial tátil e vigiado por reconstruída ' danos do envelhecimento.
embalagem: tubo de 250 ml e 500 ml frasco.

RECONSTRUINDO O SORO IDADE PROTEÇÃO
alimentado por queratina
Ideal para todos os tipos de cabelo é concentrado de células-tronco soro KEIRAS
reconstrução proteção é uma idade específica e queratina que completa o tratamento
KEIRAS idade proteção ' manutenção e estendendo um efeitos de tempo. Células-tronco
são reativadas o equilíbrio de umidade enquanto queratina garante a consistência e força
ao cabelo, ação reconstrutora para um resultado
da juventude renovada.
instruções de uso: agite bem antes de uso e o tempo do produto. Lavar o cabelo com
champô KEIRAS idade proteção e aplicar a máscara KEIRAS proteção de idade. No
cabelo húmido cabelo secar com uma toalha 10/15 ml de soro idade KEIRAS implantar
proteção ao longo de todo o seu comprimento. Massage bem para facilitar a penetração
do produto e deixar repousar por 5 minutos. Não enxágue e seque como de costume. Se
você quiser usar a placa.
embalagem: frasco de 80 ml.
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• VOLUME-finos cabelos com colágeno e ácido hialurônico

CHAMPÔ VOLUME BOOST
Permite um efeito de volume forte graças aos benefícios do colágeno e ácido hialurônico.
A tônica do poder e colágeno texturização retorna manco cabelo fino ' enquanto o ácido
hialurônico dá nutrição e hidratação é estimular a regeneração dos folículos pilosos.
embalagem: frasco de 250 ml.

VOLUMIZING PLUMPING SORO
Ideal para cabelos finos que carecem de volume e tendem a achatar. Enriquecido com
ácido hialurônico para nutrir e hidratar em profundidade ' e 'o colágeno que dá volume e
corpo' amplifica e densifica a fibra capilar é o reforço do fundo. Cabelo mais volumoso
'concretizados' brilhando com saúde e energia.
embalagem: frasco de 100 ml.
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