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SORVETE VERDE
linha' verde' de tratamentos com substância activa de origem biológica

 SORVETE VERDE é a nova linha verde de tratamentos profissionais ultra-sensível,
dedicada a cabeleireiros e todas as pessoas que preferem produtos mais naturais e mais
delicada, com o Active Ecocertificatiche biológica e minimizar o risco de alergias e sbquo,
alergias e irritações, com uma característica específica para couro cabeludo sensível e
impacto ambiental reduzido. sensibilizado e
INEBRYA submeter todos os produtos SORVETE constante VERDE e rigoroso controle
de laboratório e produção para certificar formulações sem SLS ou SLES, Parabens livre,
sem corantes, sem perfume ou fragrância livre de alérgenos, com uma quantidade de
níquel, cromo e cobalto inferior a 1 parte em 1 milione.A completar a escala verde
adiciona a nova linha de pós-tratamento, com o objetivo de dedicar cabelo colorido e
tratado quimicamente para um programa específico de ultra suave e natural, mas
altamente técnica e profissional.

 Sensitive Shampoo 
Calmante Shampoo para peles sensíveis. Tem um detergente suave para ajudar a
prevenir a irritação.
 caixa :.  garrafas de 300 e 1000 ml

 SENSITIVE LOÇÃO SCALP 
Calmante loção para a pele sensível, sem enxaguar. Ele hidrata e acalma o couro
cabeludo sensível e irritado, reduzindo a irritação e coceira, e ajuda a restaurar o pH
natural da pele após tratamentos químicos.
 caixa :.  da garrafa com 125 ml bico

 SUAVE SHAMPOO UMIDADE 
Shampoo hidratante para todos os tipos de cabelo. Hidratos claro, profundamente nutre e
amacia efetivamente, trazendo minerais e polissacarídeos para fazer seu cabelo mais
tonificado e vital.
 caixa :.  garrafas de 300 e 1000 ml

 MÁSCARA umidade intensiva 
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Máscara nutritiva ação intensiva. Efetivamente detangles e nutre todos os tipos de cabelo,
deixando-a macia e suave.
 caixa :.  garrafas de 300 e 1000 ml
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