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BIOCORALL
reconstrução de cabelos danificados , feito de algas coralinas

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento
Hantesis CORALL BIO- nascido : a linha de produtos para a reconstrução permanente do
cabelo danificado por condições climáticas adversas, substâncias como o cloro ou
excessivamente agressivos tratamentos químicos, produtos de coloração de superrelâmpagos ou branqueamento.
BIO - CORALL, baseado em algas coralinas, amino queratina, provitamina B, vitamina A e
E, ??realiza uma reconstrução directamente no cabelo, onde é irreparavelmente
danificada :. No córtex
O algas coralinas é rico em substância altamente hidratante para a pele e cabelo, em
seus tecidos são Aminoácidos, Uréia, frutose e vitamina PP, que dão a força do cabelo,
vitalidade, brilho e maciez, reconstruindo -los. Provitamina B nutrir o cabelo tornando-a
macia, lisa e brilhante como a seda.
Vitaminas A e E têm um anti-oxidante combatendo os radicais livres, a sua acção de pele
anti- envelhecimento e mantém o cabelo saudável e vigoroso. Queratina Hidrolisada,
sendo uma substância semelhante a queratina natural, traz nutrição, maciez, força e
brilho para todos os cabelos.
K- CORAL SHAMPOO
Baseada em K- SHAMPOO CORAL Algas Reef, é um shampoo para a reconstrução total
de cabelos danificados por tratamentos químicos muito agressivos. Rica em aminoácidos
de queratina, Pro Vitamina B, vitaminas A e E, ??realiza uma reconstrução permanente e
anti - oxidante, previne o envelhecimento da pele e da haste.
método de uso : Aplicar a quantidade necessária para molhar o cabelo e massageie
suavemente. Enxágüe e repita se necessário. Prossiga com a aplicação de óleo Reconstrutiva ou Coral.
pacote :. 250 ml garrafa
ÓLEO reconstrutiva
ÓLEO reconstrutiva é um óleo rico em vitaminas, substâncias Algas Recife e antioxidantes que combatem os radicais livres e prevenir o envelhecimento da haste.
Também reforçar a estrutura de queratina do cabelo, dar-lhes força, corpo e vitalidade.
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método de uso : após a lavagem com K- Coral Shampoo, distribuir
Comprimentos e pontas reconstrutiva da OIT, massageie suavemente as áreas a serem
tratadas. Deixe por 5-10 minutos. Enxaguar abundantemente com água morna.
pacote :. 150 ml garrafa
CORAL ALGAS MASK
Algas Reef, CORAL ALGAS máscara é uma máscara nutritiva para a reconstrução total
de cabelos danificados por tratamentos químicos muito agressivos. É rico em substâncias
relacionadas com a queratina naturais, vitaminas B, A e E, ??que reconstruir a estrutura
interna do cabelo e têm um anti - oxidante, a prevenção do envelhecimento da pele e do
cabelo.
método de uso : após a lavagem com K- Coral, retire o excesso de água borrando com
uma toalha. Aplique a quantidade necessária de CORAL ALGAS MASK, cubra com uma
tampa de plástico e, em seguida, novamente com uma toalha. Deixe de molho por 5-10
minutos. Enxaguar abundantemente com água morna.
pacote :. 150 ml tubo
SILK GOTAS
SILK GOTAS é um complexo condicionado, nutritivo, iluminando e adjuvante, útil na
prevenção de pontas duplas.
método de uso : Distribuir 2-3 gotas do produto em mãos e aplicar às comprimento e nas
pontas. Use no cabelo molhado ou seco.
pacote :. 30 ml frasco dispensador
SHINING MIST
SHINING MIST é um polonês de spray sem gás, que, graças aos seus ingredientes
ativos, dá a suavidade do cabelo e um brilho sutil, eliminando a eletricidade estática.
método de utilização :. pulverizador directamente sobre o cabelo a partir de uma
distância de 25-30 cm a partir do cabelo
pacote :. nenhum frasco de spray de gás de 150 ml
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