O VERÃO NOS CABELOS
NUNCA RENUNCIAR À BELEZA DOS CABELOS,
ESPECIALMENTE NO VERÃO.
No período mais ativo do ano, o risco de danos graves está mesmo ao virar da esquina: sol, água salgada,
cloro e lavagens frequentes podem danificar a fibra capilar e tirar o brilho do cabelo.
Graças a produtos profissionais específicos, é possível encarar as férias com a certeza de ter os cabelos
sempre prefeitos. Os produtos Mediter Suncare são a resposta certa para a necessidade de prevenir e
reparar os danos causados pelas micro-agressões externas.
Com o All Over Shampoo os cabelos e a pele são tratados num só gesto. Com a Double Mask é possível
proteger o cabelo antes, durante e depois da exposição ao sol, porque pode ser usada como spray protetor
para cabelos secos, como máscara após a lavagem e como tratamento sem enxaguar.

CABELOS EXTRAORDINARIAMENTE
PROTEGIDOS, PELE PERFEITA
Juntamente com os produtos solares específicos para os cabelos,
Seward Mediter oferece o Creme de Corpo Pós-solar.

Os produtos Mediter Suncare são enriquecidos com
extratos de TÂMARA E GIRASOL BIO.
As suas fórmulas protetoras e antioxidantes hidratam
profundamente os cabelos, neutralizam os radicais livres e
combatem o envelhecimento da fibra capilar.

GIRASOL BIO

TÂMARA BIO

ALL OVER SHAMPOO
250 mL
Champô-duche pós-solar emoliente e protetor com extratos de Tâmara e
Girassol Bio. Limpa delicadamente eliminando os resíduos de areia,
sal e cloro e restaura a nutrição e a suavidade da pele e do cabelo.
Dermatologicamente testado.

DOUBLE MASK
200 mL
Máscara em spray antes e após o sol com extratos de Tâmara e
Girassol Bio. UTILIZAÇÃO: vaporizada nos cabelos secos antes da
exposição solar, protege e hidrata a fibra capilar, sem enxaguamento.
Utilizada após o champô em cabelos enxutos, nutre com ação
desembaraçante, conferindo suavidade e luminosidade: deixe atuar
durante 3-5 minutos e enxague; nos cabelos particularmente secos e
encrespados, proceda à aplicação sem enxaguamento.
Dermatologicamente testada.

AFTERSUN BODY CREAM
200 mL
Creme de corpol pós-solar com extratos de Tâmara e Girassol Bio.
Fórmula de texturas suaves e aveludadas, aplicada após a exposição ao
sol, assegura a reidratação da pele com ação calmante, prolongando o
bronze. É rapidamente absorvida e não engordura.
Dermatologicamente testado.

OS PRODUTOS MEDITER SUNCARE SÃO
PRÁTICOS E VERSÁTEIS, PARA RESPONDER
ÀS NECESSIDADES DE QUEM EM FÉRIAS
QUER CUIDAR DE SI SEM RENUNCIAR A
NENHUM MOMENTO DE DIVERSÃO OU DE
DESCONTRAÇÃO AO SOL.

COMUNICAR NO SALÃO DE BELEZA
Os produtos Mediter Suncare estão
contidos no cativante ESTOJO para exibir
no salão de beleza.
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O CARTAZ DE MONTRA, para uma
comunicação clara - 50 x 100.

P/777P

P/7778

HELEN SEWARD IBÉRICA
info@helenseward.com.pt - telefone: 243779595 - fax: 243789840
www.helenseward.com.pt

