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D?U G?I ??U SENSITY
Không ch?a: SODIUM LAURETH SULFATE (SLES) ' ch?t gây d? ?ng và thu?c nhu?m.
Tái c? c?u là l?nh và ?ánh bóng. ??i v?i ?i?u tr? và ??c. V?i các hydrolysed keratin và aloe
vera. Nh? nhàng làm s?ch tóc c?a b?n ?? l?i nó m?m và fluffy. Có tác d?ng nh? nhàng trên
da ??u.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.

M?T N? AXIT
Acidifying tái c?u trúc m?t n? ' và Ba Lan cho ?i?u tr? và ??c. V?i các keratin amino axit và
th?y phân ??m keratin. Cung c?p cho tóc là x? lý kh?i l??ng ??c ho?c b? h? h?ng và t?a
sáng do ?? pH acid r?t th?p c?a nó.
bao bì: chai 500 ml và 250.

T?T C? TRONG M?T
Gi? ?m và plumping v?i nguyên t? và aloe vera. Tóc l?nh phun ?a ch?c n?ng ' ?i?u ki?n mà
không cân n?ng. Nó mang l?i cho bóng 'm?m' m??t; ng?n ng?a s? hình thành c?a k?t thúc
phân chia. T?o ?i?u ki?n cho vi?c s? d?ng các m?ng và pHon ' lo?i b? Frizz gi? ?m và nuôi
d??ng. Detangles tóc ' kéo dài cu?c s?ng g?p; lá tóc sáng bóng và ??y ?? c?a cu?c s?ng.
?óng gói: 100 ml spray chai không khí.

GEL D?U
S?c s?ng m?i ?? làm khô tóc khô và x? lý: li reconditions và cân b?ng. Cho phép b?n ??
mô hình mái tóc c?a b?n v?nh vi?n. Không ??nh hình.
?óng gói: chai 250 ml.

PHUN S?N MÀI
S?a ch?a các ki?u tóc b?ng cách ?? l?i nó sáng bóng và ch?i ?? b?o v? t? các nguyên t?
hóa h?c và t? nhiên. Lá không có d? l??ng trên tóc. B?n ??nh hình m?nh m? mà không
clorua.
?óng gói: 500 ml chai x?t.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

