LINHA INFINITE VEGAN
THERMAL BRUSH PROTECTOR
Diferencial
A Linha INFINITE traz para a bancada do salão produtos com óleos e ativos vegetais que
protegem e tratam os fios das clientes, produtos práticos e de fácil aplicação que facilitam o
dia a dia do Profissional e prolongam o resultado para a cliente final.

LINHA INFINITE
THERMAL BRUSH
PROTECTOR

EMBALAGEM
300ml

ASPECTO
Líquido

COR
Branco

CATEGORIA
Finalização

O THERMAL BRUSH PROTECTOR promove proteção térmica e Maior penteabilidade durante
o uso de escovas e pranchas. Elaborado a partir de Ativos aminoácidos, óleos e ativos
vegetais ricos em polissacarídeos que protegem e promovem brilho e sedosidade aos fios.
Fácil aplicação, facilita o dia a dia do Profissional cabeleireiro e Para a consumidora final, além
dos benefícios de um cabelo mais liso, sedoso, com brilho, macio, com a cor preservada e
sem frizz, terá uma escova com durabilidade muito maior.
Tahiti Monoi Oil- óleo vegetal 100% natural, proveniente da Polinésia Francesa. Rico em
Ômegas Essenciais e Vitamina E. Possui ação antioxidante, restaura e hidrata
profundamente.
Sunflower oil- é rico em vitaminas K, E, B1, B5, B6 e C, além de minerais como
cobre, fósforo, zinco e magnésio. Com alto teor de ácidos graxos poli-insaturados,
o Óleo de Girassol fornece ao couro cabeludo e ao cabelo os nutrientes de que
eles precisam para obter bloqueios saudáveis e fortes.
Phospholipids- aumentam a elasticidade, transportam os nutrientes no interior da fibra de
forma eficaz, combatem o ressecamento e aumentam a maciez e o brilho.
Vitamin E- A vitamina E é um excelente antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais livres
que podem causar danos ao couro cabeludo e aos cabelos, mantendo os folículos livres de
qualquer dano, evitando as quebras e fissuras no fio. Pode reverter o dano ao cabelo,
funcionando como condicionador, ajudando a hidratar e nutrir os fios, além de tratar as
pontas duplas. Com alto poder hidratante, a vitamina E pode ser utilizada em produtos para
hidratação, mantendo a saúde dos fios e também auxiliando na maciez e na recuperação dos
fios.Protege contra os danos dos raios solares.

Modo de usar:
Aplique pequenas quantidades sobre os cabelos limpos e úmidos à uma distância de 20 cm.
Finalize com escova/prancha.
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