RECOMENDADOR DE PRODUTOS
PROBLEMA
DO CABELO
CUIDAR

CABELO BAÇO E
SECO
HIDRATANTE E MACIO para cabelo
seco, difícil de pentear. Restaura

a hidratação perdida e melhora a
maleabilidade para um cabelo sedoso e
suave.

Shampoo

Condicionador

DANOS E
ESBATIMENTO DA COR
REPARADOR E PROTECTOR DA COR
para cabelo danificado com coloração.

Proporciona reparação direccionada, ao
mesmo tempo que protege a luminosidade
da cor.

Shampoo

Condicionador

FALTA DE VOLUME E
CABELO SEM VIDA
EXTRA VOLUME para cabelo fino,
sem volume. Dá mais corpo e volume

para uma aparência volumosa durante
mais tempo.

Shampoo

Condicionador

PERDA DE CABELO
E CABELO FINO

COURO CABELUDO
DESEQUILIBRADO
E IRRITAÇÃO

ANTI-QUEDA para cabelo frágil,
enfraquecido. Previne a queda de cabelo

ANTI-CASPA para couro
cabeludo irritado. Controla a caspa

por causa da quebra, para um cabelo mais
grosso e com aspecto mais volumoso.

Shampoo

Condicionador

e reduz a comichão para um couro
cabeludo saudável.

Shampoo

TRATAR

MÁSCARA REVITALIZANTE
para cabelo danificado, com
coloração. Proporciona uma

TRATAMENTO DE
REPARAÇÃO NOCTURNO para
reparação de pontas espigadas.

SPRAY DE DEFESA DUPLA
para protecção contra o calor
e danos ambientais. Ajuda a

TÓNICO PARA O COURO
CABELUDO para a saúde do couro
cabeludo. Restaura a hidratação e

nutrição profunda ao cabelo
danificado para um cabelo mais
forte e mais saudável.

Repara as pontas espigadas e
suaviza a cutícula para resistência
aos danos enquanto você descansa.

prevenir os danos dos factores
externos ambientais e dos
penteados com calor.

os nutrientes para manter a saúde do
couro cabeludo.

BÁLSAMO PARA CABELO LISO
para cabelo fino, sem volume.

CREME STYLING para
caracóis definidos. Suaviza e dá

SPRAY DE BRILHO para um brilho
luminoso. Proporciona um brilho

SPRAY DE ACABAMENTO para
fixação média. Proporciona fixação

CERA EFEITO MATE para
definição e fixação média. Dá

Proporciona suavidade de longa
duração com brilho luminoso.

forma aos caracóis para melhor
controlo e maleabilidade.

radiante, melhora o brilho natural da
cor do cabelo.

de longa duração, mas flexível para
estabilidade do penteado.

forma e molda o cabelo para um
visual de longa duração.

ESTILO

LIMPEZA DIÁRIA

2 EM 1 para todos os tipos de
cabelo. Limpa e amacia num só passo

para cabelo mais brilhante, com aspecto
mais saudável.

Shampoo e Condicionador

