NATURAL-PROTEINAS-PLANTAS-EXTRATOS

Nº1 Shampoo cabelos normais
Shampoo especialmente formulado para limpeza diária dos cabelos e manter o seu nível
de hidratação.
Nº2 Shampoo cabelos oleosos / finos
Shampoo enriquecido com extractos de plantas e substâncias activas para reduzir a
oleosidade. Dá mais volume e vida ao cabelo.
Nº3 Shampoo anti-queda
O Giseng oriental é uma erva com propriedades regeneradoras muito utilizadas ao longo
de séculos. O shampoo nº3 é enriquecido com Giseng e Bardana. A sua formula penetra
no couro cabeludo em profundidade e diminui a queda do cabelo. Restitui a beleza
original.

Nº5 Shampoo tratamento cabelos secos
Shampoo enriquecido com elementos hidratantes e proteínas para cabelos secos e
desidratados.EX: Secador, prancha e agentes externos.Renova o brilho e suavidade aos
cabelos sujeitos a tratamento químico e pintura.
Nº6 Shampoo couro cabeludo com escamação
Tratamento especial contra a escamação e comichão associada ao couro cabeludo.
Aplique o Shampoo diariamente ate ao desaparecimento dos sintomas. Depois utilize-o
regularmente para manter o couro cabeludo saudável.
Nº7 Shampoo Protector da Cor
Contém anti-oxidantes únicos e, Vitamina E que ajuda a estabilizar os pigmentos da cor do
cabelo. O equilíbrio do PH natural do Shampoo Protector da Cor deixa os cabelos com um
brilho duradouro e vibrante.

Shampoo Essential Melaleuca
Os problemas de oleosidade no couro cabeludo resultam do desequilíbrio das secreções .
Que se podem dever a uma má alimentação, stress ou condicionantes ambientais. Os
óleos essenciais apresentam propriedades que estimulam a circulação sanguínea no couro
cabeludo, fortalecem o cabelo desde o seu interior, tornando-o brilhante e restitui o
equilíbrio das secreções anti-microbianas e responsáveis pela oleosidade. Este shampoo
essencial de Malaleuca cuida em profundidade o cabelo, ao mesmo tempo que limpa,
nutre e mantém o couro cabeludo saudável.

Shampoo Hidratante Refreshing Thyme
Este shampoo é especialmente formulado para problemas do couro cabeludo como
escamação e comichão. Contém um componente suave, que limpa suave e eficazmente o
cabelo sem o deixar seco. Contém acção tónica e anti-séptica. O efeito refrescante do
Mentol alivia a comichão. Deixa o cabelo maleável, brilhante e saudável.
Nº 25 Purificador
Este produto é uma fórmula avançada enriquecida com extractos vegetais, indicado para
escamação, couro cabeludo irritado e queda. Restitui ao cabelo e ao couro cabeludo a sua
forma inicial.
Nº8 Sparkling Hair Mousse
Este produto é indicado para todos os tipo de cabelo, sejam curtos ou longos,
encaracolados ou lisos. Dá beleza e vitalidade ao cabelo. Garante textura e volume ao
penteado, deixando o cabelo bonito e saudável. A sua fórmula especial ajuda a reduzir os
danos causados no cabelo pela secagem e pelos raios UV.
Nº 11 Gel para pentear
Este gel de aplicação fácil é recomendado para manter uma modelagem duradoura.
Aplicado uniformemente sobre o cabelo garante um brilho transparente e durável.
Nº 15 Hair Glaze- Hair Glaze é um creme não gorduroso, solúvel em água, que amacia o
cabelo e controla as pontas espigadas. Deixa um aspecto molhado, permite moldar o
cabelo promove o brilho sem deixar o cabelo com aspecto pesado e oleoso.
Nº 39 Molding Clay- Este creme de fixação com brilho moderado contribui para uma
fixação eficaz sem deixar o cabelo pesado. Permite moldar o cabelo deixando-o com uma
excelente textura e volume.

Spiker Styling Glue- Este produto garante uma
fixação extra. Permite criar penteados pontiagudos de longa duração. É especialmente
formulado para estilizar mantendo o cabelo hidratado e penteado até à aplicação de
champoo.

Weightless Styling Cream- Este creme leve e de longa
fixação é especialmente indicado para hidratar e esculpir o cabelo. Graças a um polímero
catiónico, mantém a elasticidade do cabelo e deixa os cabelos ondulados com caracóis definidos.
Deixa o cabelo leve e brilhante.
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