
 

  
Ph??ng pháp ?i?u tr? - ch?m sóc tóc - CALMAR

PHONG CÁCH M?C

 info@calmarprofessional.com

 +39 0331 1706328

PHONG CÁCH M?C

D?U G?I ??U V?I D?U H?T LANH
Nh? nhàng làm s?ch tôn tr?ng c?u trúc c?a tóc. Có m?t t? l? cao c?a các axit béo không
bão hòa (linolenic Linoleic acid) vitamin thành ph?n f. cung c?p cho c? th? , kh?i l??ng và
bóng cho tóc. Chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng k?t h?p v?i phong cách CALMAR kem
v?i d?u h?t lanh.
bao bì: 500 ml chai.

KEM D?U H?T LANH
M? ph?m ?i?u tr? cho hành ??ng k?t h?p có ch?a m?t t? l? cao c?a các axit béo không bão
hòa (linolenic Linoleic acid)
f. Vitamin ??c bi?t thích h?p sau khi k? thu?t ?i?u tr? (v?nh vi?n thu?c nhu?m , t?y tr?ng, )
cho s?c s?ng c?a tóc , kh?i l??ng và t?a sáng.
?óng gói: 250 ch?u và 500 ml.

SPLIT K?T THÚC GI?T CH?T L?NG ?? D?U H?T LANH
Làm s?ng l?i vitamin ?? l?i tái c? c?u , có ch?a m?t t? l? cao c?a các axit béo không bão
hòa (linolenic Linoleic acid) vitamin f. thành ph?n m?t vài gi?t cho tóc m?m m?i và
manageability. ?óng k?t thúc phân chia.
?óng gói: máy chai t? 50 ml.

PHUN CH?T L?NG PHA LÊ V?I D?U H?T LANH
Detangling volumizing, tái c?u trúc v?i vitamin B5 và F mà không c?n r?a. C?i thi?n
manageability , r?i kh?i mái tóc c?a b?n m?m m?i và m??t. Làm cho hóa. Cung c?p cho c?
th? và kh?i l??ng mà không cân n?ng xu?ng tóc. Có gia c? s?i mao m?ch ch?t (vitamin B5
vitamin và vitamin F). Ristabilizzante hành ??ng phân chia k?t thúc. Thích h?p cho t?t c?
các lo?i tóc , ??c bi?t ?? qu?n tóc b? h? h?i do ph??ng pháp ?i?u tr? hóa h?c ho?c , b?o v?
h? kh?i các y?u t?.
?óng gói: 80 ml chai x?t.
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