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AETO : BAMBOO NATURLIGA HåRVåRDS
AETÒ : NATURAL BAMBOO HÅRVÅRD

 AETO är den filosofi som hyllar mötet mellan alla energier i kroppen.
Sortimentet AETO använder växter, återställande och läkande egenskaper, från olika
regioner i världen som Afrika, Fjärran Östern, Hawaii, Australien, alla platser där en
särskilt rik vegetation som växer på land eller i havet fortfarande rena och okontaminerad.
Ett flertal vetenskapliga studier och laboratorieförsök som utförs av specialister AETO
BOTANY visar att användningen av derivat av botaniska ursprung i raden ger snabba och
effektiva åtgärder på fibrerna försvagade kapillärer, exploaterade och uttorkade, ökade
med 47 % motståndet till brott på håret och gör det möjligt att nå resultat
överraskande efter bara fyra behandlingar. fysiologiskt pH.

 Stärkande Shampoo - Bamboo & Yucca 
De extrakt av yucca glauca och bambuväxterfrån de typiska områdena ursprung, som
ligger i den orörda landområden är rika på aminosyror, proteiner och stärkelse. Tack vare
dessa faktorer spelar en intensiv stärkande schampo på håret bidrar effektivt till att göra
den mer elastisk och motståndskraftig mot angrepp. Visas för de exploaterade och
försvagade hår.
 box :  flaskor med 250 och 400 ml

 stärkande BALSAM - Bamboo & Hibiscus 
Från frön av Hibiscus esculentus, infödd växt av Centralafrika, Malaysia och Filippinerna,
får du en mjölk med positiva egenskaper som, tillsammans med stärkande och
vitaliserande egenskaper bambu, agera djupt återfuktande och omstrukturering hårfibern.
 box :  flaskor med 250 och 400 ml

 stärkande MASK - Bamboo & Wild Mango 
Från frukterna av vilda mango (Irvingia Gabonensis) träd hemma i skogarna i Afrika, får du
en botanisk smör av exceptionellt näringsvärde mycket effektivt för att ge volym och glans
till håret och förbättrar hanterbarhet. Förekomsten av bambu extrakt, förstärka
egenskaper, och pantenol gör denna mask är närande och vitaliserande, perfekt för alla
hårtyper utnyttjas och försvagas.
 box :  250 ml tub och burk 500 ml 
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