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PRINCIPAIS TÍTULOS

Regenerado cabelo e protegidos durante cada serviço técnico:
• Descoloração;
• Corantes;
• Permanente;
• Tábuas de passar roupa.
O segredo arma para cabelos regenerados e protegidos durante cada serviço técnico.
Sistema profissional que protege, repara e reestrutura a fibra capilar durante serviços
técnicos. Reduz a perda de elasticidade e força, garantindo um cabelo mais saudável.
Graças aos ingredientes bem contidos na chave BOND, os cabelos após a coloração,
branqueamento, alisamento e permanente, recupera a força, corpo, sedosidade e brilho.

CHAVE BOND 1
fluido de reparação
O único em um formato prático e seguro de dose única. É um mix de aminoácidos que
penetram profundamente dentro do cabelo. Graças a altamente condicionado agentes,
realiza uma ação de reestruturação e reparação das fibras. Cabelos danificados
recuperam a força, corpo, brilho, sedosidade e seus movimentos naturais devido ao
realinhamento das fibras.

CHAVE BOND 2
Módulo de acabamento
Aperfeiçoar o tratamento que complementa o desempenho da chave BOND reparação
cabelo líquido 1. Fortalece o cabelo, dá brilho, suavidade e um efeito sedoso. Nutre e
revitaliza. Retorna o cabelo danificado seu movimento natural, realinhar as fibras.
Benefícios:
• Protege as fibras de cabelo durante qualquer tipo de trabalho técnico;
• Resultados imediatos;
• Maciez excepcional;
• Efeito anti-Frizz;
• Maior resistência de ruptura;
• Aumento significativo da elasticidade do cabelo;
• Aumentada da força e do corpo;
• Adequado para todos os tipos de cabelo, naturais e quimicamente tratados;
• Pode ser usado com tratamentos químicos de qualquer empresa e marca;
• Novo serviço salão de beleza para melhorar a fidelidade do cliente e rentabilidade.
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pacote:
-CHAVE BOND 1 fluido reparador em ampolas;
-Garrafa de 2 500 ml de BOND chave de aperfeiçoamento.
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