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RAYWELL APÓS COR ARGAN E KERATINA
linha de renovação para cabelos coloridos e tratados

O óleo de argan é usado em cosméticos e produtos capilares graças às suas
propriedades antioxidantes hidratantes e altamente elásticas. Este óleo é extraído dos
frutos da Argania Spinosa que cresce exclusivamente no Marrocos. É usado
principalmente em cabelos secos quebradiços que é quebradiço e carece de brilho
porque lhe dá força e hidratação. Alimentar as fibras capilares dá ao cabelo brilho e
flexibilidade as lutas de pontas divididas e ressecamento. A queratina é uma proteína
natural e principal que custa cabelo. É composto de longas cadeias de aminoácidos
emoldurados por vitaminas e traços. As correntes de queratina criam filamentos
helicoidais que dão solidez e vigor ao cabelo em suma, aquela aparência saudável e forte
que todo o cabelo deve ter. Agentes externos como a poluição o forte calor do secador de
cabelo e produtos de má qualidade fazem com que o cabelo que perde queratina, por isso
hoje é cada vez mais essencial trazer com tratamentos e produtos específicos queratina
para cabelos danificados e tratados.

SHAMPOO APÓS COR
Detergente cremoso capilar com óleo de argan e queratina de pH ácido. Tem um efeito de
lavagem e condicionamento nos cabelos coloridos e tratados.

MÁSCARA APÓS COR
Máscara capilar com alta concentração de ingredientes ativos de óleo de argan e
queratina com pH ácido. Reestruturar profundamente o cabelo, fecha a balança dando
brilho e penteabilidade aos cabelos coloridos e danificados.
pacote: falcões de 250 e 1000 ml.

RIGENOIL APÓS COR
Fluido com sais minerais argan oil e condicionadores preciosos é um tratamento
regenerador para a fibra capilar colorida e tratada com efeito imediato. Reconstrói a fibra
capilar em profundidade, deixando o cabelo sedoso macio e volumoso.
embalagem: garrafa de 250 ml.
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O fluido de silicone embelezado com óleo de argan e queratina distribuída no cabelo em
pequenas doses traz um forte alimento, deixando o cabelo sedoso e protegido dos
elementos.
embalagem: garrafa de 100 ml
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