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ÈQUILUX
com alta concentração de extratos botânicos

 ÈQUILUX contém a maior concentração de extratos botânicos que Elegy jamais
concebida. Ele sempre quis tirar o máximo proveito dos produtos e só depois de uma
profunda pesquisa, foi possível realmente aproveitar as abundantes extratos naturais
tanto para definir luxo. 

  PRIME 
É um fito- composto para limpeza profunda e superficial da derme. Maximizar o resultado
do tratamento após a ação de ativar profundas shampoo e tratamentos. Particularmente
apropriado na presença de seborreia, hiper-hidrose, caspa e queda.
instruções de uso :. aplicável a partir de 5 a 10 ml na derme, distribuir uniformemente e
massagem pele bem, aguarde PRIME agindo por pelo menos 3 minutos e então proceder
com o tratamento desejado
pacote  :. 150 ml de vidro

 ENERGY TEA 
polivalente, regenerando, purificando
Para todos os tipos de cabelo, adequado para o uso diário. Ela ajuda a limpar o cabelo e
couro cabeludo de impurezas, aumentando o brilho e volume, dando frescura e vigor ao
couro cabeludo. Formulado com uma alta concentração de extratos botânicos de Tea
Tree Oil, Óleo de Jojoba, Aloe Vera e Peppermint.
instruções de uso : Aplique uma pequena quantidade, aumentá-lo quando necessário.
Massageie suavemente, deixe por dois minutos e enxaguar. Repita o processo.
pacote  : garrafas de 50, 250, 1000 ml e eco -Pack de 5 L.

 lavar cuidadosamente 
limpeza suave, calmante, purificação
Indicado para pele sensível e de seus filhos. Indicado para uso diário, que ajuda a limpar
o cabelo e couro cabeludo de impurezas, aumentando o brilho e naturalidade. Respeite o
couro cabeludo recriar o estado ideal para um crescimento natural do cabelo. Produtos
com alta concentração de extratos botânicos de Proteína do Leite e Aloe Barbadensins.
instruções de uso : Aplique uma pequena quantidade de produto, massageie suavemente,
deixe por dois minutos e depois enxaguar. Repita.
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pacote  : garrafas de 50, 250, 1000 ml e eco -Pack de 5 L.

 Boldo -UP 
com extrato de mirtilo, colágeno hidrolisado e aloe barbadensins
Indicado para peles sensíveis como a de crianças, adequado para o uso diário,
contribuem, em conjunto com outros produtos da linha, a obtenção de um efeito
volumizing e regeneração cuidadosamente limpar o couro cabeludo, sem atacá-lo.
instruções de uso : Aplique uma pequena quantidade de produto, massageie suavemente,
deixe por dois minutos e depois enxaguar. Repita.
pacote  : garrafas de 50, 250, 1000 ml e eco -Pack de 5 L.

 SILK TERAPIA 
polivalente, condicionado, protetor
Mostrado para dar volume, brilho e corpo. Alta proteção contra os raios UV, secador de
cabelo e placas.
Indicado para uso diário, indicado para revigorar os cabelos fracos, devido à poluição
ação oxidante. Bom para todos os tipos de cabelo, sua ação é baseada na alta
concentração de extratos botânicos e proteínas de seda, além de KRC (Reclamações
Keratin Complex).
Instrução de usar: Aplicar uniformemente através de seu cabelo como vaporização
necessário. Sempre que se recomende o caule mostrando uma maior consciência para
pentear e spray várias vezes. Não enxaguar. Em seguida, avance para a prossecução
dos serviços ou para o vinco com styling produtos adequados.
pacote  : frascos de spray de 50 e 125 ml, eco- pack de 5 L.

 SOFTLY 
SOFTLY condicionado é um tratamento intensivo de hidratação e reequilíbrio das
obrigações que o constituem. Rica variedade de extratos botânicos e reforçada com KRC
(Reclamações Keratin Complex), é projetado para melhorar a maleabilidade e brilho dos
cabelos.
Instrução para usar : Aplicar uniformemente ao longo de todo o comprimento, em que a
presença abundante de porosidade é maior. A velocidade do obturador podem variar de 5
a 15 minutos, dependendo da intensidade do resultado agradável.
pacote  : garrafas de 50, 250, 1000 ml e eco -Pack de 5 L. 
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