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SCIROCCO
Máy s?y tóc ???c thi?t k? ?? lo?i b? vi?c s? d?ng kh?n gi?y

• Hoàn toàn lo?i b? residuischiumogeni.
• R?a s?ch không có th? cho k?t qu? t?t nh?t.
• T?ng c??ng v?nh vi?n.
• Sinh thái và kinh t?: làm gi?m chi phí lao ??ng.
• Tuy?t v?i ?? gi?m th?i gian s?y g?p.
LÀM CHO B? PH?N K? THU?T
Sau khi ?ã r?a s?ch và r?a tóc c?a tôi, không còn s? d?ng kh?n ?? gi?t, nh?ng SCIROCCO
ch?i và ch?t ??n. Xóa t?t c? các n??c t? mái tóc c?a b?n và các m?nh v? th?i mà lurk d??i
v?y (không r?a n??c nóng ho?c ?m s? cho k?t qu? t??ng t?). Tôn tr?ng các v?y r?i kh?i mái
tóc sáng bóng, m??t, v?a ?m ??t, hoàn toàn lo?i b? vi?c s? d?ng kh?n. Vào cu?i ngày s? có
không có núi thêm mùi kh?n t?m r?a.
KHÔNG TH? THI?U CHO TH??NG TRÚ
R?t th??ng th??ng tr?c m?t giai ?i?u cho m?t ng??i nghèo r?a khi acid và n??c, còn l?i gi?a
các con l?n (??c bi?t là phía sau c?), ng?n ch?n t?p tin ?ính kèm cho s?c m?nh ?? v?nh
vi?n. T?t c? ?i?u này v?i SCIROCCO s? không x?y ra l?n n?a. Sau khi phát tri?n m?t Perm,
không s? d?ng kh?n ?? THOA, nh?ng v??t qua các vòi phun hút trên ?ng u?n. Nh?n t?t c?
các n??c và axit d? l??ng r?i kh?i cây g?y ch? ?m và s?ch s?. Sau ?ó b?n có th? di chuy?n
?? s?a ch?a m?t cách an toàn.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

