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CÔNG NGH? CAO T? NHIÊN: REPLUMPING
?? ?àn h?i và lo?i kem d??ng ?m cho da và tóc

D?u g?i ??u pH 5.5-REPLUMPING.
?? ?àn h?i và lo?i kem d??ng ?m cho t?t c? các lo?i tóc v?i fitoceutici t? m?n
K?t c?u kem mà t?o ra m?t b?t toàn thân và phong phú. Nh? nhàng làm s?ch mà không có
thay ??i c?u trúc c?a tóc. Có fitoceutici chi?t xu?t t? m?n r?t giàu polyphenols và flavonoid
ch?t ch?ng oxy hóa mà hành ??ng ch?ng l?i các g?c t? do b?ng cách ch?ng l?i s? lão hóa
c?a các t? bào và do ?ó b?o v? c? th? c?a chúng tôi. C?ng , m?n r?t giàu vitamin A, vitamin
nhóm B (B1, B2 và PP , ) và vitamin C (5 mg). Trong s? các khoáng v?t là kali , ph?t pho,
magiê và canxi. Các b? m?t nh? ?? làm s?ch nh? nhàng và d??ng ?m , tinh d?u petitgrain
cho m?t elasticizing hành ??ng t?p th? d?c và nén.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

?i?u hòa không khí-REPLUMPING ?? pH 4.0
?? ?àn h?i và lo?i kem d??ng ?m cho t?t c? các lo?i tóc v?i fitoceutici t? m?n
Xây d?ng ?? g? r?i , nh? g?n và tính ?àn h?i m?i cho t?t c? các lo?i tóc. Có fitoceutici chi?t
xu?t t? m?n r?t giàu polyphenols và flavonoid ch?t ch?ng oxy hóa mà hành ??ng ch?ng l?i
các g?c t? do b?ng cách ch?ng l?i s? lão hóa c?a các t? bào và do ?ó b?o v? c? th? c?a
chúng tôi. C?ng , m?n r?t giàu vitamin A, vitamin nhóm B (B1, B2 và PP , ) và vitamin C (5
mg). Trong s? các khoáng v?t là kali , ph?t pho, magiê và canxi.
?óng gói: ?ng c?a 150 ml 1000 ml chai , , 12 ml gói.

SUPERACTIVE-REPLUMPING tóc ph? pH 5.0
huy?t thanh plumping và nén v?i hyaluronic acid
S?n xu?t b?i hi?u ?ng m?nh m? th?m M?. ?i?u tr? chuyên nghi?p ch? trong t?p tin th?c thi ,
compacts tóc c?u trúc và beefing , nh? g?n, qu?c t?. Cho phép tóc ?? gi? l?i nh?n dài h?n.
Vi?c ?i?u tr? kéo dài 6-8 d?u g?i ??u. Có ch?a axit hyaluronic phân t? mà ???c hình thành
b?i hai ???ng mà có th? ??m b?o m?t hydrat hóa m?nh m? và b?o v? t? c?ng th?ng.
h??ng d?n s? d?ng: sau khi b?n áp d?ng d?u g?i ??u và l?nh REPLUMPING
REPLUMPING , n?u c?n thi?t, THOA ra kh?i mái tóc c?a b?n và ti?p t?c v?i các ?ng d?ng
c?a tóc ph? chuyên nghi?p (kho?ng 25 g cho ng??i ??ng ??u toàn b?). ?? l?i trên cho 10
phút sau ?ó r?a s?ch. Ti?p t?c v?i phong cách. Ch?t ??n tóc c?ng có th? ???c s? d?ng theo
?m nhi?t ngu?n , ?? gi?m ??n 5 phút t?c ?? màn tr?p.
bao bì: 1000 ml chai.
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SUPERACTIVE REPLUMPING tóc ph?-pH 7.2
ch?t l?ng plumping và nén v?i hyaluronic acid
Là m?t ?? l?i trên m?t hi?u ?ng m?nh m? th?m M?. ?i?u này nh? g?n no-r?a ?i?u tr? , âm
và beefing c?u trúc tóc. Cho phép các n?p g?p ?? kéo dài và có hi?u l?c t? ?? ?m tuy?t v?i.
Có ch?a axit hyaluronic phân t? mà ???c hình thành b?i hai ???ng mà có th? ??m b?o m?t
hydrat hóa m?nh m? và b?o v? t? c?ng th?ng.
h??ng d?n s? d?ng: sau khi b?n áp d?ng d?u g?i ??u và l?nh REPLUMPING
REPLUMPING , n?u c?n thi?t, THOA ra kh?i mái tóc c?a b?n và ti?p t?c v?i thu?c nhu?m
tóc ph? (kho?ng 3 g cho ng??i ??ng ??u toàn b?). Không r?a s?ch. Ti?p t?c v?i phong
cách.
?óng gói: flacon vaporizer không khí t? 100 ml.
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