Sedosidade, brilho e proteção.
Conhecida como a fruta da longevidade devido à alta concentração de
polissacarídeos, aminoácidos e minerais. A linha foi desenvolvida para atender
às necessidades do salão com produtos de qualidade para uso profissional .
Categoria
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Indicações:
Para uso profissional, é indicada para todos os tipos de cabelos.
Diferencial:
Linha Goji Berry é de uso exclusivo profissional e tem a opção de mais um serviço, ou seja, lavar, hidratar e nutrir,
mostrando assim a grande praticidade do Kit Goji Berry profissional.
Com embalagens de 2.5L o Kit Goji Berry possui um ótimo custo-benefício e rendimento médio de 160 aplicações.
Características
Benefícios:
SHAMPOO Goji Berry:
Realiza uma limpeza perfeita ao mesmo tempo em que é balanceado com ativos
Hidratante e desembaraçante hidratantes para desembaraçar e proteger os fios.
É composto por ativos de ação nutritiva e brilho, além de ativos antioxidante e
HIDRATANTE Goji Berry:
antienvelhecimento extraídos das frutas vermelhas que são ricas em
Nutrição e brilho
hidratantes, vitaminas e bioflavonóides.
Ativos principais:
Extrato de Goji Berry: Conhecida como a fruta da longevidade por ser um arsenal de vitaminas, minerais,
aminoácidos e possuir ação antioxidante.
Como Utilizar:
Aplicar pequena quantidade do Shampoo 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.
Aplique uma quantidade generosa do Hidratante sobre os cabelos úmidos.
Comece pelas pontas, massageando mecha a mecha. Deixe agir por alguns minutos. Enxágue bem.

!

Dica: Utilize a máscara Goji Berry para promover nutrição, sedosidade e brilho. Sua fórmula contém 19
aminoácidos que ajudam na estrutura dos pontos mais fragilizados dos fios.

Para trabalhos de nutrição.
Utilize a máscara Goji Berry para trabalhos de hidratação profunda. Que promove restauração, nutrição e
devolve a umidade natural aos fios.
Dúvidas frequentes:
É importante repetir a aplicação do shampoo ?
Sim, a segunda aplicação finaliza a limpeza, fazendo com que os fios fiquem sem
resíduos oleosos.
Versão: 2.0
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