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ENVIE MILK PROTEIN
Tratamento hidratante para cabelos secos e frizzy

A proteína do leite inveja é uma linha com proteínas naturais do leite ideais para cabelos
frizzy e secos. Os condicionadores e proteínas contidos em seus produtos tornam o
cabelo macio e dócil ao pente. Os modeladores ajudam a alisar o cabelo e eliminar frizz
impróprio enquanto protegem e nutrim o cabelo. O creme de passar sem amônia permite
que você obtenha facilmente cabelo liso por cerca de 8 semanas sem arruinar a fibra
capilar.
XAMPU
Shampoo hidratante para cabelos secos e frizzy
Shampoo para cabelos frizzy e seco limpa suavemente a pele e dá ao cabelo um efeito
macio e dócil para o pente.
Como usar: distribua c/a 10 ml de massagem do produto suavemente e enxágue.
Empacotamento: Garrafa de 250 ml; Garrafa de 1000 ml
MÁSCARA
Máscara hidratante para cabelos secos e frizzy
Milk Protein ph máscara de ácido para cabelos frizzy e seco é um condicionador rico em
proteínas do leite que deixa o cabelo macio e brilhante e facilita o penteamento.
Como usar: distribua c/a 10 ml de massagem do produto suavemente e enxágue.
Empacotamento: Tubo de 250 ml; Jarra de 1000 ml
2 FASES
Protetor de spray de desembaraçar
O spray de inveja 2 fases facilita o pente e, ao mesmo tempo, protege o cabelo do calor
do secador de cabelo dando volume.
Método de uso: Agite bem antes do uso e vaporize o suficiente.
Empacotamento: Garrafa de 250 ml
TUDO EM UM
Creme para cabelo multiuso
Efeito de reestruturação protetora anti-frizz
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Poli e elimina frizz' Reparos tratados e cabelos secos ' Efeito liso' Protege o cabelo do
calor dos secadores de cabelo e alisadores' Facilita pentear ' Desarmante' Reparos
pontas rachadas' Volumizing' Protetor de cores' Fragrância agradável e duradoura.
Como usar: aplique no cabelo úmido e proceda com o penteado. Não enxágue.
Empacotamento: Garrafa de 250 ml
ANTIFRIZZ
Modelagem anti-frizz
O efeito suave de modelagem anti frizz é usado no cabelo pré-secagem frizzy para
eliminar o frizz e ajudar na obtenção de linhas lisas; como um anti-frizz diário em cabelos
secos.
Método de uso:
1. sobre o cabelo seco à toalha aplique c / um botão de 1 botão de creme, em seguida,
seque com escova e secador de cabelo;
2. sobre o cabelo seco espalhe em pequenas doses da raiz para as pontas.
Empacotamento: Tubo de 150 ml
CRISTAL
Condicionador com base no óleo de argan
O leite cristal é um tratamento de condicionamento para todos os tipos de cabelo com
óleo de argan. Deixa o cabelo brilhante e macio e sedoso sem gorduroso ou pesando
para baixo.
Como usar: distribua em pequenas doses sobre o cabelo seco e depois seque como
desejado.
Empacotamento: Spray de 100 ml
CREME DE MOUSSE
Creme hidratante para cabelo seco e frizzy
Mousse Cream com proteínas de leite com efeito de condicionamento é ideal para
cabelos frizzy e secos. Ele faz o cabelo brilhante e macio, fixando ligeiramente.
Como usar: agite antes de usar em cabelo lavado e seco com toalha distribua c / 2 nozes
do produto.
Embalagem: garrafa de 300 ml
LOÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO
Reestruturação do tratamento capilar oligomineral
Reestruturação do condicionamento e reparação do tratamento com traços e sais cáticos
que realizam ação radical antioxidante e anti-livre. A ação intensa e imediata significa que
o cabelo da primeira aplicação adquire volume, brilho e sedosidade.
Embalagem: 10 ampolas de 10 ml
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