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CU?C S?NG T? NHIÊN: ?I?U TR? NUÔI D??NG B?NG D?U
ARGAN
?i?u tr? nuôi d??ng

D?U G?I NUÔI D??NG 
Công th?c ??c bi?t c?a nó khai thác ph?c h?p vitamin c?a d?u quý giá, mang l?i m?t hành
??ng nuôi d??ng và gi? ?m mãnh li?t cho tóc.
B?o v? và tôn tr?ng b?ng cách cung c?p s?c s?ng và r?a r?c r? sau khi r?a.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml. 

M?T N? NUÔI D??NG 
?ó là m?t ph??ng pháp ?i?u tr? tái t?o giàu vitamin cho mái tóc h? t?n, không bóng m??t.
Nuôi d??ng và tái t?o ch?t x? tóc, tr? l?i s?c m?nh, s? r?c r? và linh ho?t. Tóc quan tr?ng
m?m m?i và t??i sáng.
bao bì: ch?u 250 và 1000 ml. 

M?T N? T?C THÌ  
?i?u tr? mà không c?n r?a b?ng m?t hành ??ng nuôi d??ng và h?i sinh. C? th? cho mái tóc
x?n màu và h? t?n ?ã m?t ?i s? m?m m?i và ?àn h?i c?a nó.
?óng gói: 250 ml phun không có chai khí.

THU?C X?T ANTICRESPO 
Nó g? r?i và b?o v? tóc kh?i ?? ?m mà không c?n cân nh?c nó ?? có m?t hành ??ng ?ánh
bóng và ch?ng t?c c?n m?nh m?.
?óng gói: Chai x?t 250 ml.

?I?U TR? CH?NG OXY HÓA D?U G?I CH?NG OXY HÓA 
Dành riêng cho tóc màu. Công th?c c?a nó v?i chi?t xu?t Vi?t qu?t ??m b?o m?t hành ??ng
ch?ng oxy hóa sâu. Nó c?ng c?ng c? c?u trúc c?a tóc và b?o v? ?? bóng c?a màu s?c.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.  

M?T N? CH?NG OXY HÓA cho tóc màu v?i chi?t xu?t vi?t qu?t
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?i?u tr? ch?ng oxy hóa c? th? cho tóc màu. Nó b?o v? màu s?c và ??m b?o m?t cu?c s?ng
lâu dài. ??ng th?i nó th?c hi?n m?t hành ??ng tái c?u trúc và h?i sinh c?a s?i tóc c?ng
th?ng. Tóc l?y l?i ?? sáng và ?? bóng.
?óng gói: ch?u 250 ml và 1000 ml.
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