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BOSSANOVA BOCCOLI
vytvori? zmyselné vlny a ku?ery , bez toho, aby sa zmenila štruktúra vlasov

 exkluzívne ošetrenie curling vlasy po šampóne. Okamžité spracovanie a revolu?ný štýl.
Vlny a lokne sú dobre definované a zvýši? jas eliminuje krepateniu. Vo?ný od laurylsíran
sulfát, vazelínou, parabénov a umelých farbív, Bossanova BOCCOLI nebolí a nemení
štruktúru vlasov. Medzi hlavné zložky : Oleje palmy Amazonky s vynikajúce hydrata?né a
klimatizácia tom zmysle, že necháva vlasy hodvábne a ?ahké, zatia? ?o ich k?menie a
potresta? ich. Ku?eravé vlasy sú v stave aniónových alebo záporne nabité, Bossanova
BOCCOLI poskytuje aktívny katiónové (kladne nabité), ktorý uprednostni? spontánnu
tvorbu v?n a ku?ier bez kader. Služba, ktorá môže by? ponúknutá všetkým ženám, vhodné
pre rovné vlasy, prírodné vlnité, ku?eravé a krepaté bez formy. Na vystavený rovnanie
vlasov, výsledok nie je tak výrazný prírodného rovné vlasy.

 SHAMPOO Bossanova 
Vo?ný od nátriumlaurylsulfát, jemne ?istí a zabra?uje otvoreniu kutikuly, ?ím poskytuje
vä?ší jas a u?ah?i? tvorbu jemných kudrliniek.
 balenie  : 980 ml ??f?ašti?ka s dávkova?om

 CONDITIONER Bossanova 
Kladný náboj vzorca ruší negatívny náboj prítomný vo vlasoch a spôsobi? kader. Zavrie
koži?ku spôsobujú vaše vlasy tak, aby odrážali tvoriace krivku potrebné k vytvoreniu vlny
a ku?ery viac svetla.
 balenie  : 980 ml ??f?ašti?ka s dávkova?om

 MAXI WAVES 
Krém funguje na rovnakom princípe Bossanova CONDITIONER : výrobu kladný náboj,
hydratuje a vyživuje vlasy. Platí pre oplachovanie CONDITIONER.
Balenie : 200 ml sprej
K dispozícii Sada domácej starostlivosti : kit pre použitie doma, na pred?ženie doby
trvania lie?by a zvýši? jas vlasy a eliminujú strapatenie. Kit Home Care sa skladá z mini
ve?kosti :
- SHAMPOO Bossanova v 250 ml
- CONDITIONER Bossanova v 250 ml
- MAXI WAVES v spreji 200 ml 
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