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SELIÀR LOIRA
SEGREDO DO CABELO DE ARGAN

3bteam-Brasil Cacau cosmética experiência , Seliàr, é um ritual de beleza elegante e
harmônico para cabelos com óleo de Argan que protege , illumina, feeds, fortalece e
revitaliza todos os tipos de cabelo sem pesar isso. Rico em vitamina E é um poderoso
antioxidante natural , age como uma barreira contra o envelhecimento, defendendo seu
cabelo de livre de radicais. Todas as formulações são também reforçadas com linho, óleo
de semente é conhecido por sua magia de propriedades suavizante que deixa o cabelo
macio sedoso e esplendidamente brilhante , . Finalmente , proteínas de seda são eficazes
para sua nutrição e reestruturação , Propriedade dão corpo e força sem pesar isso.
SELIÀR é dividida em três famílias: ARGAN loira , Queratina, .

SELIÀR LOIRA
Argan & Platinum
Ritual de beleza que tira proveito da sinergia perfeita de platina , Óleo de Argan, princípios
activos de linhaça óleo e seda proteínas, subjacente a todas as formulações. Ideal para ,
branqueada de cabelo loiro e realçado. Também no cabelo branco e cinzento.

LOIRA gloss SHAMPOO-shampoo
Gentilmente limpa , neutraliza tons amarelos indesejados e ligue a loira, regenera as
estrias e intensifica os contrastes de cor.
pacote: saquinho de 15ml , garrafas de 350 e 1000 ml.

LOIRO brilho condicionador-condicionador
Desembaraça nutre e intensamente , neutraliza tons amarelos indesejados e ligue a loira,
regenera as estrias e intensifica os contrastes de cor sem pesar isso.
pacote: saquinho de 15ml , garrafa de vidro de 350 e 1000 ml.

LOIRO brilho soro-soro
Neutraliza os reflexos amarelos indesejados , elimina o Frizz, disciplinando e proteger o
cabelo durante a estilização.
embalagem: saquinho de 3 ml e frasco de 100 ml.
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