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FASE DESINTOXICAÇÃO ESSENCIAL
óleos essenciais

desintoxicar
linha
formulado para ajudar o seu cabelo e couro cabeludo para eliminar resíduos tóxicos
decorrentes de agentes externos que entopem os cabelos diariamente. Tanto o creme
shampoo são ricas em óleos essenciais de menta e cedro para purificar e proteger o
cabelo e couro cabeludo, dando proteção, brilho e maciez. Os óleos, em sinergia com as
proteínas catiônicas extraídos da árvore de milagres sul-americano Moringa oleifera,
presentes em um percentual de 2%, dar proteção total contra a poluição, raios UV e
agentes atmosféricos, tornando assim e o cabelo saudável, forte e segura. Os testes
realizados sobre os cabelos tratados com xampu contendo extrato Moringa oleifera
mostrou que, em comparação a um cabelo tratado com xampu aumenta pentear
conjuntas de 34%, as partículas de poluição que aderem ao cabelo caiu 38 % aumenta a
proteção contra UV em 64%.
PRE- Tratamento Loção ADVANCE
Equilibrar epidérmica pH mostrado para limpar o couro cabeludo e cabelo. Retire o
excesso de resíduos e descamação excessiva. Particularmente rico em óleos essenciais,
arginina e ácido glicólico. Tem um calmante e desintoxicante. Use antes de qualquer
tratamento.
caixa :. no frasco de spray de gás de 250 ml
HAIR SHAMPOO - desintoxicante
Formulado com produtos de limpeza naturais e não- agressiva a partir do açúcar, rica em
óleos essenciais e proteínas catiônicas.
caixa :. 250 ml garrafa
HAIR CREAM - desintoxicante
Concebidos especificamente para melhorar o efeito do shampoo. Os óleos de hortelã e
Cedar, em combinação com as proteínas catiónicas, não protegem completamente o
cabelo a partir de agentes externos, tais como a poluição e aos raios UV. Além disso, a
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fórmula particular do creme permite que os óleos de penetrar de forma mais eficaz,
fazendo com que o cabelo protegidos, ao mesmo tempo e novamente elástica, brilhante e
fácil de pentear.
caixa :. 175 ml tubo
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