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 ???ng làm giàu v?i thành ph?n t? nhiên nh? tinh ch?t tre h?u c? tinh khi?t. Trong s? các
thành ph?n khác : d?u Kendi m?t ngu?n ?áng tin c?y h?n c?a axit béo thi?t y?u (Omega 3,
6 và 9) cho vi?c s?a ch?a và b?o trì các l?p lipid t? nhiên c?a mái tóc trong khi ch?t ch?ng
oxy hóa ch?ng l?i các g?c t? do b?o v? tóc kh?i b? h? h?i trong t??ng lai. 

phù 

 TRE SMOOTH :

 TRE G?I SMOOTH 
T?y s?ch t?ng c??ng s? xu?t hi?n t?ng th? c?a mái tóc m??t mà và kh?e m?nh ngay l?p
t?c.
 h?p :  250 ml chai

 TRE ?I?U SMOOTH 
Giàu ch?t dinh d??ng, kem d??ng ?m, mi?n phí c?a parabens và natri clorua, detangles
?i?u tóc, c?ng c? và truy?n vào m?i s?i cho hydrat hóa c??ng ?? cao ?? ch? ng? xo?n
c?ng.
h?p  :.  250 ml chai

 TRE SMOOTH D?U TR? PURE Kendy 
D?u t? nhiên này ???c h?p th? ngay l?p t?c và có th? ???c s? d?ng nh? ?i?u tr? ho?c nh?
m?t kem d??ng da. Thu?n hóa tóc xo?n, cung c?p cho bóng mãnh li?t, b?o v? màu tóc
không b? phai và nuôi d??ng tóc v?i tinh d?u. Cho mái tóc dày.
 h?p :  gi?t

 TRE SMOOTH KHÔ D?U TR?
PURE Kendy 
D?u t? nhiên ???c h?p th? ngay l?p t?c và có th? ???c s? d?ng nh? ?i?u tr? ho?c nh? m?t
kem d??ng da. Thu?n hóa tóc xo?n, cung c?p cho bóng mãnh li?t, b?o v? màu tóc không
b? phai và nuôi d??ng tóc v?i tinh d?u. Cho mái tóc t?t.
h?p  :  125 ml phun chai 
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