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BIO
Não Parabeni - não SLS

É uma linha de alto desempenho trichological formulada com cosméticos verdes sem
lauriléter sulfato de sódio e parabenos, tornando os produtos que integram perfeitamente
compatível com a pele e cabelo. As novas fórmulas contêm natural camélia japonesa
(Tsubaki), o que deixa o cabelo brilhante e macios, naturais de polifenóis com
antioxidante de alta potência (anti radicais livres), anormalidades e ingredientes ativos
naturais específicos de pele. Os ingredientes ativos em mulher de tratamento natural de
polifenóis do chá verde cair (estimula a rebrota e lutas de efeitos dos radicais livres
prejudiciais), óleo natural de Tsubaki japonês Camelia (cabelo brilhante), Cruz vinculado
ácido hialurônico comprimidos de liberação prolongada (AIDS na renovação de células da
pele). Ingredientes ativos: polifenóis naturais do homem de café verde cair tratamento
(estimula o crescimento e protege a pele dos agentes externos), natural óleo de camélia
japonês (cabelo brilhante), Bio PROLINA (acelerador de processos metabólicos).

ACT loção camélia
Ativador da pele
Ativando a loção, ajuda a melhorar a funcionalidade da microcirculação, oxigenação e
preparar o cabelo para uma melhor absorção de prevenção de queda nutrir loção.
instruções de uso: aplicar após o xampu, só a pele c/a 5 ml de produto; Espere alguns
minutos e aplicar a prevenção de queda do frasco. Não enxague.
embalagem: frasco de 100 ml spray.

• QUEDA prevenção tratamento mulher chá-chá SHAMPOO
Shampoo de prevenção tratamento formulado com cosmética mulher verde de cair.
Contém chá verde, óleo de camélia e ácido hialurônico. Estimula o crescimento do
cabelo, ajuda na renovação celular e lustrar o cabelo.
embalagem: frascos de 250 e 1000 ml.

CHÁ-chá
Cabelo perda prevenção tratamento loção do mulheres formulada com cosméticos verdes
contém chá verde, óleo de camélia japonês, Cruz vinculado ácido hialurônico liberação
sustentada. Estimula o crescimento do cabelo, ajuda a renovação celular, fornece
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nutrientes para o bulbo capilar.
instruções de uso: distribuir o conteúdo de um frasco sobre o couro cabeludo limpo, uma
pele de speckle lenta massagem com as pontas dos dedos até ser completamente
absorvida. Aplica 2 frascos por semana, durante as primeiras 3 semanas e, em seguida, 1
frasco por semana até a conclusão do pacote.
Pacote: caixa de frasco de 10 ml com 10 unid.

• CAIR SHAMPOO de prevenção tratamento CAFA masculino-café
Tratamento de prevenção de queda champô formulado com cosmético homem verde
contém café verde, óleo de camélia e prolina Bio. Estimula o crescimento do cabelo,
combate a formação de radicais livres e cabelo brilhante.
embalagem: frascos de 250 ml e 1000 ml.

CAFA loção-café
Parabens CAFA-n
Cabelo perda prevenção tratamento loção formulada com cosmético homem verde.
Contém o café verde, óleo de camélia japonês, prolina Bio. Ação de choque estimula a
micro circulação, promove o crescimento do cabelo, ajuda a renovação celular, fornece
nutrientes para o bulbo capilar.
instruções de uso: distribuir o conteúdo de um frasco sobre o couro cabeludo limpo, uma
pele de speckle lenta massagem com as pontas dos dedos até ser completamente
absorvida. Aplica 2 frascos por semana, durante as primeiras 3 semanas e, em seguida, 1
frasco por semana até a conclusão do pacote.
Pacote: caixa de frasco de 10 ml com 10 unid.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

