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Este produto não é destinado a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Cuidados 
Pessoais

Conforme a Ciência avança, nossas fórmulas 

também seguem em frente. Nós reformulamos 

a fórmula anterior para fazê-la atuar 

sinergicamente com o Aloe-Jojoba Shampoo. 

Este complemento condicionante, é fortificado 

com vitaminas do complexo B, Macadâmia e o 

óleo de jojoba assim como o óleo essencial de 

lavanda Forever que doará aos cabelos brilho 

extra, hidratação ao couro cabeludo e mais 

maleabilidade aos fios.

A jojoba é considerada um verdadeiro tesouro, 

graças as suas propriedades hidratantes. 

Mas, não paramos neste ingrediente. Nós 

adicionamos óleo de macadâmia, conhecido 

como fabuloso emoliente graças à rica gordura 

insaturada que umidifica a pele do couro 

cabeludo, sem deixá-lo oleoso. Atuando com 

o nosso óleo de lavanda Forever, extraído de 

plantações búlgaras (a melhor qualidade de 

plantação de lavanda do mundo) condiciona os 

fios e enaltece o seu brilho natural.

Por último, o óleo da semente de girassol 

complementa esta rica seleção de óleos graças 

aos seus altos níveis de ácido linoleico que 

atuam como uma barreira de proteção para 

a pele do couro cabeludo, ajudando-o a se 

manter hidratado e umidificado.

Além de desempenhar este papel especial 

para o couro cabeludo, este condicionador 

rico em óleos essenciais tem o pH balanceado, 

encobre e protege os fios de forma a combater 

e prevenir as pontas duplas.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse. Poderoso o 

suficiente para um cabelo mais macio, brilhoso 

e fácil de pentear. Leve na medida certa para 

ser usado como Leave In (creme de pentear) 

sem deixar os fios pesados.

COMPOSIÇÃO: Aloe barbadensis leaf juice, 

water, cetyl alcohol, polyquaternium-81, 

macadamia integrifolia seed oil, propanediol, 

glyceryl stearate, capryloyl glycerin/sebacic 

acid copolymer, brassica alcohol, diheptyl 

succinate, PPG-3 caprylyl ether, helianthus 

annuus (sunflower) seed oil, simmondsia 

chinensis (jojoba) seed oil, brassicyl isoleucinate 

esylate, guar hydroxypropyltrimonium chloride, 

1,2-hexanediol, arginine, lavandula angustifolia 

(lavender) oil, panthenol, fragrance (parfum), 

linalool.

CONTEÚDO: 296ml.

INSTRUÇÕES: Após a lavagem dos cabelos 

com Aloe Jojoba Shampoo, massageie 

os cabelos com Aloe Jojoba Conditioning 

Rinse e deixe-o atuar durante 2-3 minutos. 

Enxágüe completamente. Para ser usado como 

leave-in, aplique uma pequena quantidade nos 

cabelos molhados a partir da raíz às pontas dos 

cabelos. Pentear como de costume.

CUIDADOS: Produto destinado somente para 

uso externo. evite contato com os olhos e 

membranas mucosas.  Manter fora do alcance 

de crianças. Conservar em temperatura 

ambiente. Não utilizar caso o lacre esteja 

violado ou ausente.

• pH balanceado;

• Fórmula leve;

• Une quatro óleos especiais: 
jojoba, semente de girassol, 
macadâmia e óleo de lavanda 
búlgara Forever.


