
 

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

XÁC TH?C
Line cho g??ng m?t, tóc và c? th?, không Parabens, Silicon, nhân t?o

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

XÁC TH?C
Line cho g??ng m?t, tóc và c? th?, không Parabens, Silicon, nhân t?o

D?u rum h?u c? ???c xây d?ng v?i các h?n h?p c?a b? m?t t? phân h?y.

XÁC TH?C M?T R?A
Nh? nhàng d?u g?i ??u và ch?t d??ng ?m cho tóc và c? th?: d?u k?t c?u nh? nhàng làm
s?ch tóc và c? th?. Có 98% thành ph?n t? nhiên và h?u c? Rum d?u là ch?t ch?ng oxy hoá.
Công th?c ch?a Silicon 'nhân t?o 'SLES' Paraben' sunfat và PEG. Tóc là c? th? m?m m?i
và m??t da nuôi d??ng và m?n.
bao bì: chai 280 và 900 ml.

?I?U HÒA NHI?T ?? D??NG ?M TH?C
Công th?c d?u tinh t? mà gi? ?m và ti?t tóc và nh? nhàng nuôi d??ng c? th?. Có 98% thành
ph?n t? nhiên và d?u rum h?u c?. ?i?u hòa khí không ch?a Parabens 'Silicon' màu s?c
nhân t?o và PEG. V?i h?u c? d?u h??ng d??ng ?? làm m?m và hành ??ng ch?ng oxi hóa;
?ánh bóng d?u Jojoba h?u c? ' làm m?m và giúp làm d?u và d?u mè h?u c? r?t giàu protein
và axit amin v?i hành ??ng plumping. Tóc sáng bóng và m??t m?m 'k?t qu?' c? th? da ???c
nuôi d??ng và m?n.
bao bì: chai 150 và 900 ml.

NUÔI D??NG D?U
Gi? ?m tóc M?o, ??c bi?t là m?t n??c và nh? nhàng nuôi d??ng m?t ' décolleté và c? th?.
Có ch?a 100% t? nhiên thành ph?n và 30% h?u c? d?u rum. D?u có ch?a không có màu
s?c nhân t?o Silicon và PEG. V?i d?u rum h?u c? cho m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m? và
tái t?o làn da và h?u c? d?u h??ng d??ng làm m?m và hành ??ng ch?ng oxi hóa; ?ánh
bóng d?u Jojoba h?u c? ' làm m?m và giúp làm d?u và d?u mè h?u c? r?t giàu protein và
axit amin v?i hành ??ng plumping. Tóc sáng bóng và m??t m?m 'k?t qu?' c? th? da ???c
nuôi d??ng và m?n. Mái tóc r?t dài là d?u c?ng có th? ???c áp d?ng trên các ?? dài.
bao bì: chai 140 ml.

XÁC TH?C B? B?
Nh? nhàng công th?c xác ??nh r?ng hydrat và nuôi d??ng tóc trên khuôn m?t và c? th?. Có
98% thành ph?n t? nhiên và h?u c? Rum d?u 2%. B? ch?a Parabens 'Silicon' màu s?c
nhân t?o và PEG. V?i h?u c? d?u rum cho m?t ch?t ch?ng oxy hóa m?nh m? và da d?u
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Jojoba h?u c? 'bóng' tái sinh làm m?m và giúp làm d?u và d?u mè h?u c? r?t giàu protein
và axit amin v?i hành ??ng plumping.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho tóc khô ?? chi?u dài và k?t thúc tr??c khi g?i ??u ' ?? l?i
ít nh?t 5 phút ho?c qua ?êm n?u tóc ?òi h?i sâu s?c nuôi d??ng.
?óng gói: 200 và 1000 ml l?.
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