Cabelos coloridos com nutrição e brilho incomparável.
Máscara de ativação de brilho e nutrição em cabelos coloridos.
Creatina Mask promove revitalização, proteção e brilho intenso.

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

pH

Tratamento

300g

20 aplicações

Creme

Salmão

3.5

Indicações:
Nutrição periódica de cabelos com coloração.
Diferencial:
Fórmula exclusiva elaborada com Creatina, Vitamina E e Semente de Linho, uma combinação perfeita de ativos
nutritivos e hidratantes que agem promovendo aos cabelos alta hidratação e um brilho incomparável.
Creatina Mask é uma máscara exclusiva para cabelos coloridos que além de proteger a cor e ativar o brilho,
melhora a textura da fibra e diminui o Frizz.
O Grande diferencial da Creatina Mask é ser uma máscara de nutrição, pois além de hidratar ela nutre a fibra
capilar, tendo um ótimo custo benefício, pois sua indicação de uso é semanal.
Características
Ação revitalizante:
Proteção contra os raios UV:

Benefícios:
Ativos de tratamento e selamento das cutículas que
proporcionam brilho intenso.
Protege a integridade das fibras e da cor.

Ativos principais:
Semente de Linho:
Hidratante rico em
Ômegas 3, 6 e 9.
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Vitamina E:
Previne os danos ao
inibir a ação oxidativa
dos radicais livres.

Creatina:
Importante aminoácido
na m a nut enç ã o d a
estrutura do fio.

Filtro UV:
Protege os cabelos dos
danos causados pela
exposição solar.

Como utilizar:
Aplicar uma quantidade generosa sobre os cabelos limpos e úmidos, mecha a mecha.
Comece pelas pontas e massageie suavemente os fios, deixe agir de 5 a 15 minutos.
Enxaguar bem.

!

Dica:
Para melhorar ainda mais o
resultado e a durabilidade, utilize
em conjunto com a linha Color
(Shampoo e Hidratante).

Color Shampoo - Cabelos Ressecados.
Color Shampoo - Cabelos Raízes Oleosas e pontas secas.
Color Hidratante.

Sugestão:
Utilize finalizador.
Para promover maior proteção dos fios, brilho, maciez, utilize BB Cream+.
Tem ação anti-frizz e facilita a escova. Além de ser prático para carregar na bolsa.

Dúvidas frequentes:
Com que frequência devo utilizar?
Semanalmente
Posso utilizar em cabelo com relaxamento ?
O importante é identificar a necessidade dos fios e escolher uma máscara específica.
Versão: 2.0
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