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Defrirum Hidratante
BB EXPRESS CARE

300g / 3,5kg

Ágata, Safira, Lazúli e Quartzo

Uso Profissonal
Combinando aromas naturais e ativos de alta 
performance, o DEFRIRUM HIDRATANTE 
foi desenvolvido com o intuito de reparar e 
revitalizar, através da reposição de proteínas 
e lipídios, as regiões sensibilizadas pela 
ação de fatores externos e processos 
químicos ou mecânicos, devolvendo sua 
força, maciez e luminosidade, repondo 
os minerais perdidos durante esses tipos 
de procedimento. Por ser um produto 
com funções de tratamento e finalização, 
diminui a porosidade dos fios, deixando-
os mais nutridos e hidratados. Em sua 
fórmula, contém silicones especiais que 
formam uma barreira termoprotetora, 
facilitando a escovação, eliminando o frizz 

Modo de Usar
Aplique o produto sobre o comprimento e pontas dos cabelos ainda úmidos. Escove 
ou deixe-os secar naturalmente.

e permitindo que os fios fiquem naturalmente modelados. Por ser um tratamento 
multifuncional, pode ser usado como ativador de cachos, protetor térmico, ou 
até mesmo para deixar os cabelos secarem naturalmente.

Advertências e Precauções
Mantenha a embalagem em local fresco, ao abrigo da luz e fora do alcance de crianças.

Composição
AQUA (WATER), CYCLOPENTASILOXANE, DIMETHICONE, 
CYCLOHEXASILOXANE, CETEARYL ALCOHOL, CETRIMONIUM 
CHLORIDE, PARAFFINUM LIQUIDUM, PARFUM (FRAGRANCE), 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BHT, 
TETRASODIUM EDTA, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, COCOS NUCIFERA 
OIL, LINUM USITATISSIMUM SEED OIL, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, 
POLYQUATERNIUM-7, SERICIN, BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, CAPRYLYL 
GLYCOL, PHENOXYETHANOL, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM 
CHLORIDE, PANTHENOL, HYDROLYZED SILK, MAURITIA FLEXUOSA FLOWER/
SEED EXTRACT, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, SODIUM 
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Pode conter: LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, D-LIMONENE, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE 
CARBOXALDEHYDE, GERANIOL, COUMARIN, HYDROXYCITRONELLAL, CITRONELLOL, 
BENZYL BENZOATE, HEXYL CINNAMAL

ASCORBYL PHOSPHATE, TOCOPHERYL ACETATE, PYRIDOXINE HCL, 
MALTODEXTRIN, SODIUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, SILICA, CITRIC ACID.


