
 

  
Tratamente - de îngrijire a p?rului - CADIVEAU

BOSSANOVA BOCCOLI
pentru a crea valuri senzuale ?i bucle f?r? a schimba structura firului de par

 maroba@difco.it

 +39 0331 1706328

BOSSANOVA BOCCOLI
pentru a crea valuri senzuale ?i bucle f?r? a schimba structura firului de par

 tratament exclusiv curling parul dup? un sampon. Prelucrare imediat ?i stil revolu?ionar.
Valuri ?i bucle sunt bine definite ?i consolidat? prin luminozitatea eliminarea încre?i.
Gratuit de lauril sulfat de sodiu, petrolatum, parabeni ?i coloran?i artificiali, Bossanova
BOCCOLI nu doare ?i nu se schimb? structura firului de par. Printre ingredientele
principale : Uleiuri de palmieri de pe Amazon cu hidratare excelent? ?i un efect condi?ionat
care las? p?rul m?t?sos ?i u?or, în timp ce hr?nirea lor ?i s? le disciplineze. P?rul cre? sunt
în stare anionic sau înc?rcat negativ, Bossanova BOCCOLI ofer? cationici Active (înc?rcat
pozitiv), care favorizeaz? formarea spontan? de valuri ?i bucle f?r? încre?i. Un serviciu
care poate fi oferit pentru toate femeile, potrivite pentru parul drept, ondulat natural, cre? ?i
cre? f?r? form?. Pe supus la indreptarea parului, rezultatul nu este la fel de pronun?at pe
parul natural drept.

 SAMPON Bossanova 
Gratuit de lauril sulfat de sodiu, cur??? delicat ?i împiedic? deschiderea cuticula, oferind o
luminozitate mai mare ?i s? faciliteze formarea de bucle moi.
pachet   : 980 ml ??flacon cu dozator

 CONDITIONER Bossanova 
Înc?rc?tura pozitiv? a formula anuleaz? sarcina negativa prezent în p?r ?i cauza aspectul
cre?. Închide cuticulele cauzeaz? p?rul, pentru a reflecta mai mult lumina care formeaz?
curba necesar pentru a crea valuri ?i bucle.
pachet   : 980 ml ??flacon cu dozator

WAVES MAXI  
Lotiune func?ioneaz? pe acela?i principiu de Bossanova CONDITIONER : a face sarcin?
pozitiv?, hidratarea si hranirea parului. Se aplic? cl?ti?i CONDITIONER.
container : 200 ml flacon cu pulverizator
Disponibil Kit Home Care : un kit de a utiliza la domiciliu pentru a prelungi durata de
tratament ?i de a spori luminozitatea parului si elimina aspectul cre?. Kit Home Care
const? din mini dimensiuni :
- Bossanova sampon in 250 ml
- Bossanova conditionat in 250 ml
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- UNDE MAXI într-o sticla cu pulverizator 200 ml 
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