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BOSSANOVA BOCCOLI
?? t?o ra sóng g?i c?m và mái tóc xo?n mà không thay ??i c?u trúc c?a tóc

 ?i?u tr? ??c quy?n qu?n tóc sau khi g?i ??u. Ngay l?p t?c x? lý và phong cách mang tính
cách m?ng. Sóng và l?n tóc ???c xác ??nh rõ và t?ng c??ng b?i ?? sáng lo?i b? xo?n c?ng.
Mi?n phí t? sodium lauryl sulfate, petrolatum, paraben và thu?c nhu?m nhân t?o,
Bossanova BOCCOLI không ?au và không làm thay ??i c?u trúc c?a tóc. Trong s? các
thành ph?n chính : D?u c?a cây c? c?a Amazon v?i d??ng ?m tuy?t v?i và hi?u qu? ?i?u
mà lá mái tóc m??t và nh? khi cho chúng ?n và k? lu?t. Tóc xo?n ? trong tr?ng thái anion
ho?c mang ?i?n tích âm, Bossanova BOCCOLI cung c?p Cationic ho?t ??ng (tích ?i?n
d??ng) có l?i cho s? hình thành t? phát c?a sóng và l?n tóc xo?n c?ng không. M?t d?ch v?
có th? ???c cung c?p cho t?t c? ph? n?, thích h?p cho tóc th?ng, l??n sóng t? nhiên, xo?n
và xo?n không có hình th?c. Trên b? làm th?ng tóc, k?t qu? không nh? tuyên b? trên mái
tóc th?ng t? nhiên.

 G?I Bossanova 
Mi?n phí t? sodium lauryl sulfate, nh? nhàng làm s?ch và ng?n ch?n vi?c m? các l?p bi?u
bì, cho ?? sáng cao h?n và t?o thu?n l?i cho s? hình thành c?a nh?ng l?n tóc xo?n m?m
m?i.
 gói  : 980 ml ??chai v?i thi?t b? phân ph?i

 ?I?U Bossanova 
?i?n tích d??ng c?a công th?c h?y b? ?i?n tích âm có trong tóc và nguyên nhân xo?n c?ng.
?óng bi?u bì gây ra tóc c?a b?n ?? ph?n ánh nhi?u ánh sáng t?o thành các ???ng cong c?n
thi?t ?? t?o sóng và l?n tóc.
 gói  : 980 ml ??chai v?i thi?t b? phân ph?i

WAVES MAXI  
Kem d??ng da ho?t ??ng trên cùng m?t nguyên t?c c?a Bossanova ?I?U : làm cho ?i?n
tích d??ng, d??ng ?m và nuôi d??ng tóc. Áp d?ng ?? r?a ?I?U.
thùng ch?a : 200 ml phun chai
S?n Kit Ch?m sóc : m?t b? ?? s? d?ng t?i nhà ?? kéo dài th?i gian ?i?u tr? và t?ng c??ng ??
sáng c?a tóc và lo?i b? xo?n c?ng. Trang ch? Ch?m sóc Kit bao g?m kích th??c nh? :
- D?u g?i ??u Bossanova trong 250 ml
- ?I?U Bossanova trong 250 ml
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- WAVES MAXI trong m?t chai x?t 200 ml 
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