Refrescância Duradoura.
Shampoo Fresh proporciona uma espuma rica e cremosa, deixando uma sensação
duradoura de frescor.
Shampoo Fresh

Categoria

Embalagem

Rendimento Médio

Aspecto

Cor

PH

Manutenção

Masculino

250mL

50 aplicações

Gel

Verde 5,5

Profissional

Masculino

2,5L

500 aplicações

Gel

Verde 5,5

Indicações:
Uso diário para cabelos com tendência a ter oleosidade na raiz.
Diferencial:
Possui ativos que agem no couro cabeludo controlando a oleosidade, evitando o "efeito rebote" e ajudando a
prevenir a formação da acne no couro cabeludo, além de auxiliar na ação cicatrizante.
Rico em ativos naturais, promove uma espuma rica e cremosa, com uma fragrância de menta/hortelã, que limpa
eliminando a aparência de cabelos pesados deixando uma sensação agradável com refrescância duradoura.
Shampoo Fresh é apresentado em duas versões 250ml e 2.5L, facilitando sua utilização no lavatório, já
promovendo uma experiência sensorial agradável ao seu cliente e facilitando sua indicação.
Características
Refrescância duradoura.
Extratos vegetais de tratamento.

Benefícios:
Extratos naturais promovem sensação agradável de frescor e ativam a microcirculação do couro cabeludo.
Tonificante, controle de oleosidade, antiacne, adstringente, estimulante,
cicatrizante e rejuvenescedor.

Ativos Principais:
Alecrim: atua como tonificante, cicatrizante,
antioxidantes e ainda é muito rico em vitaminas e minerais,
como vitamina B6, vitamina B2, vitamina A, vitamina C,
ferro, magnésio, fósforo, zinco e cálcio.
Hamamélis: adstringente, ajuda a prevenir acnes,
controlando a oleosidade excessiva.
Alecrim
Hamamélis
Ativos Secundários:
Hortelã, Menta e Malva, com ação refrescante, revigorante, anti-oleosidade, fortificante.
Como utilizar:
Aplicar pequena quantidade nas mãos e espalhar sobre os cabelos molhados, lavando
ligeiramente a primeira vez a fim de remover os resíduos que se opõem à formação da espuma.
Enxaguar e reaplicar o shampoo massageando o couro cabeludo suavemente até formar uma espuma rica e
cremosa. Enxaguar bem.
Sugestão:
Após o Shampoo Fresh utilizar Serum Red Iron para uso diário, promove maciez, brilho e proteção para os fios.
Dúvidas frequentes:
Posso utilizar o shampoo fresh diariamente ?
Sim, caso o cabelo esteja ressecado, utilize um hidratante apenas no comprimento.
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