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  SHAMPOO nutritivo e PROTEÇÃO 
Valioso tratamento com Óleo de Argan, de formulação suave.
Ela nutre e limpa o cabelo sem pesar para baixo. O efeito é um cabelo sublime e sedosa
luz. Reduz maçante e exausto, ideal para todos os tipos de cabelos, com filtro solar.
 caixa :.  garrafas de 250 ml e 1000 

  HYDRACONDITIONER 
nutritivo e hidratante
O bálsamo condicionado é feita a partir de óleo de Argan, a partir de formulação suave e
sem parabenos. Para desembaraçar e nutrir a ação, dá um efeito brilhante para o cabelo,
deixando-a hidratada e gerenciável para cada penteado. Reduz o frizz, ideal para todos
os tipos de cabelo. Com filtro solar.
 caixa :.  garrafas de 250 ml e 1000 

  SHINE SPRAY 
efeito brilhante e perfumado
O novo pulverizador faz com que o cabelo brilhante e perfumado. Ação anti- frizz e
disciplina, realça a cor do cabelo. Efeito perfume sublime e brilho. Reduz o tapete e fora,
ideal para todos os tipos de cabelo.
método  de uso:  pulverizar sobre o cabelo seco. Fórmula leve.
 caixa :.  sem gás frascos de spray de 150 e 250 ml 

  SHINEOIL 
ilumina e protege não gorduroso
Novo tratamento com Óleo de Argan, de textura não-oleosa é rapidamente absorvido, não
pesar o cabelo. Frizz Ação, brilho e efeito suavidade. Reduz a formação de pontas
duplas, ideal para todos os tipos de cabelo.
método  de uso:  emulsionar algumas gotas em suas mãos, aplique no cabelo úmido ou
seco e penteie
. caixa :  não frascos de spray de gás de 50 e 125 ml. 
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