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BOSSANOVA BOCCOLI
att skapa sensuella vågor och lockar utan att ändra strukturen av håret
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BOSSANOVA BOCCOLI
att skapa sensuella vågor och lockar utan att ändra strukturen av håret

 exklusiv behandling curling håret efter ett schampo. Omedelbar behandling och
revolutionerande design. Vågor och lockar är väl definierade och förstärks av ljusstyrkan
eliminerar frizz. Fri från natriumlaurylsulfat, vaselin, parabener och konstgjorda färgämnen,
betyder Bossanova BOCCOLI inte skada och inte ändra strukturen av håret. Bland de
viktigaste ingredienserna : Oljor av palmträd i Amazonas med utmärkta fuktande och
vårdande effekt som gör håret silkeslent och lätt samtidigt mata dem och disciplinera dem.
Den burrigt hår är i staten anjonisk eller negativt laddade, ger Bossanova BOCCOLI Active
katjoniska (positivt laddade) som gynnar det spontana bildandet av vågor och lockar utan
frizz. En tjänst som kan erbjudas alla kvinnor, som lämpar sig för rakt hår, naturligt vågigt,
lockigt och burrigt utan form. På utsatt för uträtning håret, är resultatet inte lika uttalad på
naturligt rakt hår.

 SHAMPOO Bossanova 
Fri från natriumlaurylsulfat, rengör skonsamt och förhindrar öppning av nagelband, vilket
ger ökad ljushet och underlätta bildandet av mjuka lockar.
 paket  : 980 ml ??flaska med dispenser

 CONDI Bossanova 
Den positiva laddningen med formeln avbryter negativ laddning närvarande i håret och
orsakar frizz. Stänger nagelbanden orsakar håret att reflektera mer ljus bildar kurvan som
krävs för att skapa vågor och lockar.
 paket  : 980 ml ??flaska med dispenser

 MAXI VÅGOR 
Den lotion fungerar på samma princip om Bossanova CONDI : göra positiv laddning,
återfuktande och närande håret. Gäller att skölja CONDI.
Container : 200 ml sprayflaska
Finns Home Care Kit : ett kit att använda hemma för att förlänga behandlingstiden och öka
ljusstyrkan på håret och eliminerar frizz. The Home Care Kit består av ministorlekar:
- SHAMPOO Bossanova i 250 ml
- CONDI Bossanova i 250 ml
- MAXI VÅGOR i en sprayflaska 200 ml 
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