
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - FANOLA

NUTRI CARE

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

NUTRI CARE

É um programa profissional de cosmético que fornece nutrição e hidratação para cabelos
secos é frágil e estressado, tornando-os macios , pente, brilhante e animada graças a
sinergia de linhaça e proteínas do leite.

CHAMPÔ
A sua fórmula específica enriquecida com proteínas do leite proporciona hidratação e
nutrição para cabelos secos é frágil e estressado , tornando-os macios e vitali.
embalagem: garrafas de 350 e 1000 ml

MÁSCARA DE REESTRUTURAÇÃO
Sua fórmula específica enriquecida com proteínas do leite desempenha um nutritivo e
função de Detangling está fazendo o cabelo macio e particularmente dóceis para pentear.
embalagem: frascos de 500 e 1500 ml

CONDICIONADOR DE REESTRUTURAÇÃO
Enriquecido com linhaça óleo nutre e hidrata intensamente o cabelo , penteando, para dar
brilho e maciez.
da embalagem: flacon de 1000 e 350 ml

RISTRUTTURANT LCD O
Reforço e Detangling ação com Aloe Vera e semente de linhaça são ideal para Kinky
cacheado e com permanente.
embalagem: garrafa de 100 ml

REESTRUTURAÇÃO SEM ENXÁGÜE LOÇÃO PARA CABELOS SECOS É CRESPOS
E TRATADOS
Enriquecido com linhaça , revitalização de ação realiza uma eficaz Detangling e
amaciamento , que mostra o cabelo enfraquecido e opaco a uma condição de extrema
elasticidade, Tom e brilho.
Embalagem: frasco de 10 ml com Pack de 12 PCs.

MÁSCARA de reestruturação ações 10 SPRAY sem enxágue
1. instantaneamente restaura.
2. hidrata eficazmente.
3. faz o cabelo macio e sedoso.
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4. é intensamente.
5. elimina o frizz e evita pontas duplas.
6. acelera e facilita o alisamento.
7. dá volume e Tom.
8. protege de umidade calor e UV, raios.
9. realça e protege a cor cosmética.
10. faz o cabelo sedoso e brilhante.
embalagem: garrafa de 200 ml.
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