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AETO : BAMBOO HAIR NATURALE DE îNGRIJIRE A
AETÒ : bambus de îngrijire a p?rului

AETO este filozofia care celebreaz? reuniunea de toate energiile corpului.
Linia de produse AETO utilizeaz? plante, propriet??i de refacere ?i vindecare, din diferite
regiuni ale lumii, cum ar fi Africa, Orientul Îndep?rtat, Hawaii, Australia, toate locurile în
care o vegetatie deosebit de bogata de cre?tere pe uscat sau în m?rile înc? pur ?i
necontaminate. Numeroase studii ?tiin?ifice ?i testele de laborator efectuate de specialistii
AETO BOTANY arat? c? utilizarea de instrumente derivate de origine botanic? în linia
produce o ac?iune rapid? ?i eficient? pe fibrele capilare sl?bite, exploatate ?i deshidratate,
în cre?tere cu 47 % rezisten?a la ruperea parului si permite pentru a ajunge la rezultate
surprinz?tor, dup? doar patru tratamente. pH-ul fiziologic.
Fortificarea ?ampon - Bamboo & Yucca
Extractele de Yucca glauca ?i culturile de bambus din zonele tipice de origine, situate în
?inuturile virgine sunt bogate in aminoacizi, proteine ???i amidon. Datorit? acestor
elemente joac? un sampon fortifiant intens pe parul contribuie în mod eficient pentru a
face mai elastic ?i rezistent la agresiuni. Ar?tat de p?r exploatat ?i sl?bit.
cutie : sticle de 250 ?i 400 ml
fortificarea Balm - Bamboo & Hibiscus
Din semin?e de Hibiscus esculentus, planta originara din Africa Central?, Malaezia ?i
Filipine, ve?i ob?ine un lapte cu propriet??i benefice, care, împreun? cu fortifica ?i
propriet??ile de revitalizare de bambus, s? ac?ioneze profund de hidratare ?i de
restructurare fibra de par.
cutie : sticle de 250 ?i 400 ml
MASCA fortificarea - Bamboo & Wild Mango
Din fructele de mango s?lbatic (Irvingia Gabonensis) arbore originar din padurile din
Africa, ve?i ob?ine un unt botanic de valoare nutri?ional? excep?ional? foarte eficient în a
da volum ?i str?lucire p?rului ?i de a îmbun?t??i de administrare. Prezen?a de extract de
bambus, de fortificarea propriet??i, ?i pantenol face aceasta masca este hr?nitoare ?i de
întinerire, perfect pentru toate tipurile de par exploatat ?i sl?bit.
cutie : 250 ml tub ?i borcan de 500 ml
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