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KERATERM
ritual de cabelo - disciplinante anticrespo

para endireitou o cabelo e quimicamente tratada
KERATERM é o novo programa profissional que regem o Frizz, enriquecido com
queratina, manteiga de karité e óleo de macadâmia, para a melhoria e a manutenção do
liso tem ambos com tratamentos químicos com ferramentas quentes. Nutre, hidrata e
protege o cabelo para conseguir um liso perfeito com um resultado duradouro e
progressivo. KERATERM acelera e facilita a estilização com escova e secador de cabelo,
reduzindo
estresse mecânico, reduz o alisamento com o cabelo fica mais saudável como ele sofre
uma menor estresse térmico, humidade, frizz e efeito antiestático que dá uma
extraordinária maciez e brilho.

SHAMPOO DE KERATERM
Sua fórmula sem SLS e SLES gentilmente limpa e elimina o Frizz para um penteado liso e
fluindo, acrescentando maciez, brilho e vitalidade sem pesar isso.
embalagem: frascos de 300 e 1000 ml.

MÁSCARA DE KERATERM
Sua formulação rica e cremosa é enriquecida com manteiga de karité, desembaraça,
nutre e hidrata com antiestático de umidade, Frizz e efetivamente fazendo o cabelo
macio, sedoso e brilhante, sem pesar isso.
embalagem: frascos de 300 e 1000 ml.

SPRAY DE KERATERM
progressiva alisamento pulverizar ação Thermo-ativo
Ideal para endireitou o cabelo, quimicamente tratado, plana ferro e elimina o frizz e torna
cabelo liso e sedoso, com efeito progressivo ao longo do tempo. Sua formulação especial
Thermo ativo-tecnologia-umidade faz alisamento conclusão do tratamento e tão ideal
como mantendo uma suave vinco, facilitando o uso da escova e estourar o tempo de
secagem e secador e suavização. Traz maciez, brilho e elasticidade imediatamente,
protegendo o cabelo do calor e estresse mecânico.
embalagem: frasco de 200 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

