Life Derm - Pé Fino

Pomada Pé Fino, auxilia na emoliência da pele dos
pés, ajudando na cicatrização de rachaduras, com sua
fórmula rica em Melaleuca e Ureia, deixará seus pés
macios e livres de odores indesejados.

Vita Fios - Cabelos Danificados
Um forte aliado aos cabelos danificados. Seu uso restaura e
nutre completamente os fios. Pode ser usado diariamente,
pois os ingredientes depositados atuam como regenerador e
restaurador de toda a fibra capilar.
Shampoo - 500ml: Com ativos e de suave aplicação, possui
excelente poder de limpeza dos fios.
Hidratante - 500g: Altamente hidratante e composto de ativos
de alto desempenho, que auxiliam na reconstrução dos fios
danificados por processos químicos.
Condicionador - 500g: Elaborado com excelentes ativos para
condicionar e tratar os fios danificados por processos
químicos.

Vita Fios - Cabelos Pós-Química

Linha especialmente desenvolvida para
cabelos que passam por processos químicos.
Pode ser usada em todos os tipos de cabelo,
pois seu uso ajuda a minimizar os efeitos
nocivos causados por outros tratamentos.
Shampoo - 500ml: Com ativos e de suave
aplicação, possui excelente poder de limpeza
dos fios.
Hidratante - 500g: Altamente hidratante e
composto de ativos de alto desempenho, que
auxiliam na reconstrução dos fios agredidos
por processos químicos.
Reconstrutor - 500g: Elaborado para
condicionar e tratar os fios fragilizados por
processos químicos.
Defrizante - 500g: Importante aliado na
escovação e finalização dos fios. Pode ser
usado em todos os tipos de cabelo.

Vita Fios - Cabelos Cacheados
Formulação leve e delicada, especialmente
desenvolvida para tratar os cabelos cacheados.
A linha Vita Fios para cabelos cacheados alia
matérias primas de qualidade e de última
geração.
Shampoo - 500ml: Com ativos e de suave
aplicação, possui excelente poder de limpeza dos
fios.
Hidratante - 500g: Altamente hidratante e
composto de ativos de alto desempenho, que
auxiliam na formação e retenção dos cachos
saudáveis.
Condicionador - 500g: Elaborado com excelentes
ativos para condicionar e tratar os fios cacheados, dando vida e balanço aos cabelos.
Ativador de Cachos - 500g: Excelente hidratante
e finalizador de cachos. Ajuda na fixação e
retenção dos cachos.

Vita Fios - Reparador de Pontas

Mais do que uma reparação, é um carinho para
os seus cabelos. Possui um Blend de Silicones
Nobres, formando uma película superleve nos
fios. Finaliza com ação reparadora de pontas, que
dá brilho e apresenta máxima proteção térmica.

Vita Fios - Ampola

Concentrado de ativos para reparação dos fios de
uso instantâneo. Com enxágue.

