Com fórmula exclusiva, o
creme de hidratação e nutrição
ANABOLIZANTE MAROMBA é
uma máscara completa, com
conceito único e inovador. De
efeito rápido, é eficaz na
recuperação

dos

cabelos

danificados e restaura os fios
desestruturados, desidratados,
quebradiços, opacos e sem
vida.
O uso do creme de hidratação e
nutrição ANABOLIZANTE MAROMBA
KOPEN

HAIR

resultado

proporciona

profissional

um

imediato,

resultando em cabelos totalmente
hidratados,

saudáveis,

macios,

nutridos, fortes e com brilho intenso.
Ele fortalece os fios, recuperando os cabelos agredidos e fragilizados pelo constante
uso de químicas.
Age repondo a massa capilar perdida, auxiliando para que o crescimento dos
fios permaneça totalmente saudável e forte, evitando assim a quebra. Blinda as
cutículas e proporciona maciez, brilho, sedosidade e maleabilidade aos fios. É uma
máscara ultra concentrada, que promove fios 100% fortes.

São 6 (seis) ativos que, combinados, oferecem resultados
nos fios de forma rápida e potente, tanto quanto os dos esteroides
anabolizantes utilizados por quem quer ganhar massa muscular.
Com a diferença de serem totalmente benéficos, naturais e
seguros.

OS 6 ATIVOS SÃO:

- Coconut Oil (Óleo de Coco): Rico em Vitamina E, vitamina K e minerais, age na
estrutura do fio, recuperando a fibra capilar. É um poderoso hidratante que
fortalece os cabelos e protege contra as agressões externas.

- Aminoplex (Composto e aminoácidos): Vitamina obtida através das proteínas do
Whey Protein (proteína do soro do leite) e colágeno, que promovem a manutenção
ideal para a fibra capilar. Constituindo força, resistência e saúde aos fios,
aumentando sua elasticidade.

- Soy Protein (Proteína de soja): Auxilia na formação dos tecidos do cabelo,
deixando assim os fios resistentes e com mais vida.

- Creatina: Age especialmente contra o envelhecimento do cabelo, diminuindo as
agressões causadas por diversos fatores externos, protegendo a durabilidade da
cor e o brilho por mais tempo.

- Arginina: Essencial para o crescimento saudável do cabelo, age na micro
circulação e nutrição do bulbo. Essencial para o crescimento do cabelo e para evitar
a quebra do fio.

- Vitamina Pró B5: Possui Ação Hidratante e umectante, promove crescimento
capilar saudável de forma rápida, evitando também a quebra. Oxigena a fibra
capilar, ajudando a criar a melanina que é responsável pela cor do cabelo. Também
previne a queda e deixa os fios mais saudáveis e fortes.

INDICADO PARA QUAIS TIPOS DE CABELO?
O Crema de hidratação e nutrição ANABOLIZANTE MAROMBA é
indicado para todos os tipos de cabelo, pois age sem pesar nos fios. Seus resultados
serão ainda mais visíveis em cabelos danificados, secos e quimicamente tratados.
PASSO A PASSO
1. Lave os cabelos normalmente e divida em quatro partes;
2. Aplique uma pequena quantidade da máscara ANABOLIZANTE MAROMBA
KOPEN HAIR sobre os cabelos úmidos, enluvando mecha a mecha;
3. Deixe o Produto agir sobre os cabelos de 15 a 20 minutos e enxágue;
4. Finalize como desejar.

