LINHA VIDA
81015 – SHAMPOO PARA CABELOS
LOIROS E GRISALHOS 250ml

causar a aparência de desbotamento nos cabelos.
O calor em excesso acaba com os fios.
Conheça os ativos que vão acabar com os fios
amarelados dos cabelos grisalhos, deixando-os
lindos e reavivando o seu brilho.
ATIVOS

Shampoo com exclusiva fórmula que elimina totalmente
o tom amarelado das luzes e grisalhos, proporcionando
brilho intenso, maciez e luminosidade. Indicado também
para reduzir os tons de reflexos amarelados indesejáveis
que detonam com visual e para revitalizar os cabelos
grisalhos, promovendo um brilho natural.
O que deixa o cabelo com tom
amarelado?
São vários os fatores que causam o amarelamento
desagradável nos fios loiros e grisalhos. Dentre
eles, pode-se citar:
Luz do Sol
Assim como a pele, o cabelo também sofre com
a ação dos raios solares. Quando tomamos sol,
os raios UVA e UVB penetram em nossas fibras
capilares e atingem os pigmentos responsáveis
pela cor dos cabelos. Além de opacos e
	
  
desidratados, os fios começama apresentar um
aspecto amarelado.
Calor
O uso frequente e, muitas vezes, exagerado do
secador e da chapinha também colabora para

Pigmento Violeta
Se deposita sobre a cutícula dos fios, neutralizando
a tonalidade amarelada, reduzindo tons de reflexos
amarelados indesejáveis e realçando a cor dos cabelos
desbotados.
Óleo de Argan
Poder de regeneração dos cabelos. Traz sedosidade,
maciez e brilho, formando uma película protetora sob
o fio. Garante hidratação e deixa os fios com aspecto
extremamente saudável.
Combinação de Polímeros
Proporciona espuma mais densa e abundante. Melhoram a penteabilidade e maleabilidade, deixando os
cabelosmacios e sedosos.
Testes comprovam a eficácia do
Shampoo Revitalizante para Cabelos
Loiros e Grisalhos.
Testes de eficácia realizados com voluntários comprovam
os efeitos do produto. Confira!
Quesito	
  
Aparência Geral dos
Cabelos	
  
Aumento da Vitalidade	
  
Redução do Amarelado
dos Cabelos	
  
Aumento do Brilho	
  
Hidratação dos Cabelos	
  

Modo de usar

Porcentagem	
  
100%	
  
100%	
  
100%	
  
96%	
  
96%	
  

Aplicar sobre os cabelos molhados, massageando até a
formação de espuma. Enxaguar e repetir a operação. Uso
diário.

