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KERAMINE H PROFISSIONAL - LINHA DE QUEDA
Keramine H PROFISSIONAL - LINEA anticaduta

SOCO, graças à sua experiência no campo da cura e tricologico, decide fazer um retorno
às origens de uma marca histórica que sempre desfrutou de uma reputação forte :
keramine H.
Nascimento da linha H keramine profissional que responde à necessidade de restaurar os
produtos naturais e assinado profissional canal keramine H terapêutico, oferecendo um
posicionamento de preço altamente competitivo.
A linha é caracterizada por os produtos que contêm os ingredientes activos, tais como a
queratina inovador e eficaz, uma substância presente no cabelo, e as fórmulas
patenteadas pode preservar a estrutura do cabelo. Keramine H PROFISSIONAL
responder de uma forma abrangente, eficaz e seguro para as diversas necessidades do
mercado, oferecendo diferentes linhas de tratamento adequado para todos
tipo de exigência.
- LINHA ANTI- GOTA *
É a linha caracteriza-se por uma fórmula patenteada e um ativo inovador e eficaz na
prevenção da queda de cabelo :. A KAPILARINE
ANTI- PERDA DE CABELO SHAMPOO *
Vitamina PP base, limpa suavemente a pele e os cabelos, dando força e vitalidade aos
cabelos, graças à ação estimulante. Adequado para uso frequente.
embalagem :. frascos de 500 ml e 1000
TUBO ANTI- GOTA * - baseado KAPILARINE
Tratamento ideal Científico para tonificar a pele e evitar a perda de cabelo devido ao seu
ingrediente ativo, KAPILARINE, uma associação de quatro plantas : Kigelia africana,
Clary Sage, de canela, de Ginkgo biloba. O KAPILARINE atua sobre os fatores que
causam a perda de cabelo : inibe a enzima 5- alfareduttasi, melhora a microcirculação do
couro cabeludo, regula a secreção sebácea ajudando a estimular o crescimento
fisiológico do cabelo, tornando-o mais forte. A ação do ingrediente ativo é reforçada por
um complexo de extractos de plantas de pimenta urtiga e vermelho, notas, tonificação e
capacidade estimulante.
Pacote:. 6 ml frasco em um pacote de 20 unidades
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* adjuvante Cosméticos para proteger seu cabelo com tendência a cair.
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