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X- TENSO - MOISTURIST
x? lý và công ngh? ch?ng xo?n c?ng tr?n tru trong m?t ??c ?áo

 Nutri- cation d?a trên công ngh? cation ho?t ??ng :. làm m?n các phân t? g?n bó v?i khu
v?c nh?y c?m c?a tóc, làm m?m nuôi d??ng và sáp, k?t c?u kem
3 ?? xu?t ba lo?i khác nhau c?a tóc:
- T? nhiên c?a tóc: tóc bình th??ng ho?c ph?t ti?n, t? th?ng vào l??n sóng ngang b??ng ;
- Tóc kháng : cho mái tóc dày, t? xo?n ??n r?t nh?n ;
- Tóc có ?? nh?y sáng :. Tóc nhu?m màu ho?c làm n?i b?t mái tóc lên ??n 30% 

 tính n?ng  : Có th? ???c s? d?ng v?i t?m nóng ho?c l?nh :
- Hot tr?n tru Brazil trong 01:30 h ;
- D?ch v? l?nh xo?n c?ng trong 45 phút ;
- Smooth và giai ?i?u trên tông màu : trong cùng m?t ngày c?a qu?n áo b?n có th? làm
Richesse ;
- Smooth ra tóc mèchati lên ??n 30% : B?n có th? làm cho X- Tenso

Moisturist trên tóc lên ??n 30 %, ch?m sóc ?? b?o v? s?i ??i màu v?i m?t n? Liss Worth ;
- D? ?ánh r?ng ;
- Trung hòa các xo?n c?ng ;
- Anti- ?? ?m
- Êm ái t?i ?a nh? vào s? nuôi d??ng sâu c?a s?i ;
- B? m?t m?n ?? ?nh h??ng c?c k? sáng chói ;
- D? dàng h?n ?? áp d?ng và r?a s?ch ;
- Trung hòa mùi h??ng
. gói  : 250 ml ?ng cho 2 ?ng d?ng .
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