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QUERATINA DE SORVETE - MOUSSE, SORO, ELIXIR DE
óLEO
linha de reestruturação

linha de reestruturação com base na queratina para cabelo alisado Kinky e
submetido a tratamentos químicos
Sorvete queratina executa uma ação eficaz filmando e selador para combater e prevenir
pontas duplas. A formulação à base de proteínas específica é enriquecida com
aminoácidos e queratina reestruturação reforçada com ceramidas regenera o cabelo
desgastado e restaura a coesão intercelular dando ao cabelo olhar mais cheio, pacto'
elástico e vital. Extrato de bambu contribui para nutrir e hidratar o cabelo mais saudável e
mais forte. Proteínas de leite exercem um poder extraordinário, condicionar e nutrir tônico,
.

MOUSSE DE QUERATINA
Mousse de keratinous com ceramidas para o meio de fixação ideal para cabelos médios e
finos de reestruturação é desprovida de Tom e volume, que exigem uma fonte de
vitalidade extra. Reestrutura o cabelo com alta ação cosmética e faz volume
extraordinário, deixando o cabelo macio e leve.
embalagem: frasco de 250 ml de.

REESTRUTURAÇÃO DE SORO
Reestruturação do fluido de queratina é ideal para cabelos secos é crespos, coloridos e
tratados. Sua ação especial sobre os cabelos tornando-a aveludada instantaneamente
brilhante, macio e sedoso, sem pesar isso. Enriquecido com ácido hialurônico e
ceramidas reconstrói rachaduras e imperfeições da fibra capilar, envolvendo as hastes
com uma película protetora anti-frizz e a umidade.
embalagem: garrafa de 100 ml.

ELIXIR DE ÓLEO DE QUERATINA
Óleo – Elixir herbal queratina reestruturação e macadâmia óleo é ideal para cabelos
secos é crespos, coloridos e tratados. Sua fórmula não-gordurosa é rica e concentrada,
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feeds' condições e desembaraça eficazmente, trazendo maciez e sedosidade
extraordinário cabelo ainda mais difícil. Regenera fortalece e revitaliza a estrutura interna
está deixando o cabelo hidratado.
embalagem: garrafa de 200 ml.
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