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 h? th?ng keratin th?ng 
V?i Kerabond Công ngh?, các s?n ph?m mi?n phí c?a formaldehyde và ?? l?i nguyên v?n
màu s?c. V?i ba b??c ??n gi?n công th?c dinh d??ng phong phú c?a nó làm t?ng ?? ?àn
h?i và ch?i lên ??n ba tháng sau khi ?i?u tr?. B?n có th? ti?n hành g?i ??u trong cùng m?t
ngày mà không c?n th?i gian ch? ??i t? nh?t ?? r?a.

 B??c 1 Kích ho?t 
B??c 1 KÍCH HO?T Áp d?ng cho tóc ??t. Trên tóc khô, h? h?ng ho?c nhu?m màu, áp d?ng
B??c 3 SEAL ngay l?p t?c sau khi r?a B??c 1 kích ho?t. Xóa b?ng kh?n ?? lo?i b? gi?i pháp
quá m?c và ti?n hành b??c 2 SMOOTH h?p  :.  500 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i

 SMOOTH B??c 2 
?? 15 ml SMOOTH B??c 2 trong m?t cái bát, áp d?ng t? g?c ??n ng?n s? d?ng m?t bàn
ch?i nhu?m, massage s?n ph?m trong m?i ph?n c?a ng??i ??ng ??u, làm m?n các khóa v?i
m?t cái ?uôi l??c, ti?n hành t?ng ph?n c?a ng??i ??ng ??u, ch? 30 60 phút làm m?n các ?
khóa m?i 5/10 phút. Khô tóc c?a b?n lên ??n 90%, hoàn thành khô v?i t?m. Chia tóc thành
ba ph?n l?n, t? t? di chuy?n m?t t?m t? 5 cm ??n 177-193 ° C. (Không v??t quá nhi?t ??
ch? ??nh). V??t qua
t?m 3-5 l?n m?i s?i, không quá 5 b??c.
h?p  :.  500 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i

B??c 3  SEAL 
R?a s?ch tóc b?ng n??c cho 3/5 phút cho ??n khi s?n ph?m ???c lo?i b? hoàn toàn, áp
d?ng m?t s? l??ng SEAL B??c 3 trong tóc, ?? trong 3/5 phút và r?a th?t k?. Ti?n hành t?o
ki?u tóc.
h?p  :  500 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i .
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