
 
OLI PROTECTOR PHYTOPLAGE:  
protegeix el cabell del sol, el mar i 
el clor preservant el seu color i 
nutrint-lo a nivell de fibra capil·lar. 

Amb l’arribada de l’estiu i el bon temps ens 
agrada lluir una pell i un cabell radiants i per 
això és molt important saber el següent sobre la 
seva cura en aquesta època de l’any . 
La gama Phytoplage de Phyto protegeix el cabell 
front les agressions que pateix especialment en 
llocs com la platja. 
 

SPRAY PHYTOPLAGE: reparador 
que desenvolica i rehidrata el 
cabell després de l’exposició 
solar. No s’ha d’esbandir i és molt 
fàcil d’aplicar 
 

Els “imprescindibles” a la bossa de la platja 
 

Aprofita durant tot l’estiu: 

20% dte en 

PYTOPLAGE 
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Durant l’estiu el nostre cabell està expossat a molts 
més factors externs que el fan malbé com la humitat, la 
calor, el sol, la sorra de la platja i els productes químics 
de les piscines. Per evitar tallar o una reparació 
extrema al Setembre, t’aconsellem els productes 
següents: 

A més, és important considerar els punts següents 
per mantenir un cabell perfecte tot l’estiu: 

HUILE SOYEUSE: de textura 
lleugera, aporta vida al cabell sec 
i facilita el pentinat dels cabells 
que s’emboliquen molt. A més, 
aporta lluminositat i suavitza el 
cabell 

 
HUILE SUPREME: evita 
l’encrespament i nutreix i ilumina 
els cabells més secs i rebelds.   

 
HUILE D’ALÈS: aporta brillo i 
lluminositat instantàniament. És 
un elixir d’olis esencials que es 
deixa actuar durant 15 – 30 
minuts i d’esbandeix 

Substituir el xampú habitual per 
XAMPÚ PHYTOPLAGE ja que 
elimina  en profunditat la sal, la 
sorra i el clor. La seva fórmula 
hidrata i suavitza el cabell quan 
més ho necessita 

 
La MASCARETA PHYTOPLAGE 
nutreix intensament el cabell i fa 
que llueixi més sà. 
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