
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos -
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FORÇA DE FIBRA A.C.
CONECTOR DE LIGAÇÃO

para mais forte cabelo e regenerado-10 vezes mais resistentes à quebra
Graças à tecnologia patenteada conector Bond, disciplina de força de fibra e BC nutre
cabelo cabelo opaco e sem vida de agentes externos tais como UV e danos mecânicos,
bem como serviços técnicos como coloração, branqueamento e permanente, oferecendo
uma reparação completa. O serviço substitui a matriz capilar danificada laços de dentro,
dando brilho, elasticidade, maciez e força do cabelo. Serviço do BC fibras de força em
salão Bond conector reforça as fibras do interior e o kit e força da fibra BC HOME CARE o
permite que o cliente possa continuar e manter o serviço realizado no salão para
resultados perfeitos. Especificamente, Bond conector tecnologia recria o títulos de sulfeto,
perfeitamente selar a cutícula e bloqueia os ingredientes ativos dentro da matriz do
cabelo.

• NA SALA DE ESTAR
CREME DE FORÇA AC LIGAÇÃO FIBRAS
Pré-shampoo tratamento com sistema de tônica de longa duração que recupera a
integridade do cabelo para uma qualidade superior a 60 dias. Misturar com a infusão
conector BC fibras força Bond.
embalagem: frasco de 500 ml.

INFUSÃO DE CONECTOR DO BC FIBRAS FORÇA BOND
Shampoo de pré-tratamento que intensifica a ação do sistema de tônica de longa duração
que recupera a integridade do cabelo para uma qualidade superior a 60 dias. Misture com
vigor fibra Bonding creme BC e continuar com a força de fibra BC Shampoo Fortificante.
Embalagem: frasco de 10 ml.

SHAMPOO FORTIFICANTE DO VIGOR FIBRAS A.C.
embalagem: frascos de 1000 ml.

• KIT DE CUIDADOS DOMICILIÁRIOS
SHAMPOO FORTIFICANTE DO VIGOR FIBRAS A.C.
Delicadamente, limpa e revigora o fraco ou muito estressado.

                               pagina 1 / 2



embalagem: tubo de 200 ml.

BC DE FIBRAS FORÇA FORTIFICANTE SPRAY PRIMER CONDICIONADOR
Revitaliza o cabelo fraco e fortalece a estrutura. Selos e desembaraça perfeitamente a
superfície e adiciona brilho aos cabelos. Protege contra o calor do secador.
embalagem: frasco de spray 200 ml.

MÁSCARA FORTIFICANTE DO VIGOR FIBRAS A.C.
Máscara de nutrição intensiva para reparação, graças à queratina. Adequado para
cuidados com os cabelos semanalmente.
pacote: frasco de 150 ml.

FORÇA FIBRAS A.C. FORTIFICANDO O AFERIDOR
Sem enxágue fortificante leite, cria laços dentro do array, fortalecendo e criando um
escudo protetor em torno das fibras do cabelo.
embalagem: tubo de 150 ml.

COURO CABELUDO &AMP; SORO DO CABELO FIBRAS FORÇA BC RESET
INTELIGENTE
Soro concentrado de queratina. Reforça a coesão celular e preserva a qualidade do
cabelo da raiz às pontas.
embalagem: flacon de 30 ml.
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