A star is born
SHAMPOO

Uma fórmula que tornará os seus cabelos
imediatamente mais luminosos,
leves e fáceis de desembaraçar.
Uso no salão e em casa.
Frasco de 500ml · Pouch 2lt

CONDITIONER

A sua textura proporciona maciez sem
deixar um aspecto pesado, para cabelos
desembaraçados e luminosos como nunca.
Uso no salão e em casa.
Frasco de 500ml

INTENSIVE SHINE SERUM

LEAVE-IN CREAM

Um tratamento com textura rica que
age nos cabelos sem vida como uma
superstar, proporcionando uma imediata
recarga de brilho.
Uso no salão e em casa.
6 ampolas x 13ml

MY SUPERSTAR

A sua textura leve é adequada para
desembaraçar e iluminar todos os
tipos de cabelos. Utilizada antes da
secagem, facilita a penteabilidade,
controlando o efeito crespo e
protegendo do calor e do secador.
Uso no salão e em casa.
Tubo 250ml

Um novo Super-herói não apenas
em casa, mas também no seu salão.
Experimente- o misturado com os
produtos Yellow, para resultados
extraordinários!

OIL

SERVIÇOS DE COLORAÇÃO
Misture uma ampola com 30 ml de creme
colorante + 60 ml de oxidante, depois
aplique nos comprimentos e nas pontas.

Preciosas gotas de brilho que,
além de controlar o efeito crespo e
proteger do calor, iluminam cabelos
e corpo sem engordurar.
Uso no salão e em casa.
Frasco de 125ml

TRATAMENTOS CARE
Misture o conteúdo de uma ampola
com 20/30g de máscara Yellow,
conforme as exigências do cabelo.

HAIR & BODY

Beauty Star Treatment
Tratamento iluminador

1. Aplique Star Shampoo no couro
cabeludo e nos cabelos molhados.
Massaje delicadamente, e depois
enxague. Repita se necessário.

2. Retire dos cabelos o excesso de água
com uma toalha e divida-o em mechas.

3. Distribua Star Conditioner, nos
comprimentos e nas pontas, penteie
com um pente de dentes largos, deixe
agir por 2-3 minutos.

4. Enxague cuidadosamente,
utilizando água morna.

5. Retire dos cabelos o excesso de água com
uma toalha e distribua Star Leave-in Cream
nos comprimentos e nas pontas. Penteie
com um pente de dentes largos. Em seguida,
seque e/ou faça o penteado.

6. Com o cabelo seco, distribua uma
pequena quantidade de Star Oil
nas pontas como finishing.

Super Star Treatment
Tratamento iluminador intenso

1. Aplique Star Shampoo no couro
cabeludo e nos cabelos molhados.
Massageie delicadamente, e depois
enxague. Repita se necessário.

2. Retire dos cabelos o excesso de água
com uma toalha e divida-o em mechas.

3. Aplique o conteúdo de uma ampola
Star Intensive Shine Serum nos
comprimentos e nas pontas. Massaje e
deixe agir por alguns minutos. Penteie
com um pente de dentes largos.

4. Enxague cuidadosamente,
utilizando água morna.

5. Retire dos cabelos o excesso de água
com uma toalha e distribua Star Oil nos
comprimentos e nas pontas. Penteie
com um pente de dentes largos. Em
seguida, seque e/ou faça o penteado.

6. Para um toque de luminosidade,
distribua uma pequena quantidade de
Star Oil nas pontas, nos cabelos secos.

O poder luminoso da

natureza
Flor do Verbasco

Origem
natural

As propriedades fotoluminescentes do extrato dessa
flor, originária da área mediterrânea, proporcionam
luminosidade e brilho ao cabelo, protegendo-o e
transformando os raios UV em fonte de luz.

Óleo de Romãzeira

100%

natural e l
sustentáve

Rico em vitaminas e antioxidantes, este óleo, além de
desenvolver uma ação iluminadora ajuda a proteger os
cabelos do stress oxidativo causado pelos radicais livres.

de
Sustentabilida
é obtido
rediente
”,
Este ing
pcycling
istema “u
s
com o s
de parte
a partir
o
ou seja,
imizand
das, min
tal
descarta
ambien
impacto
assim o
esso.
do proc

PP024591

beleza profissional inteligente.
felicidade real.
ye

pr
llow

o.it

STAR
T R ATA M E N T O S D E S A L Ã O

ments

hiny mo

Your s

