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ENVIE KERATIN
Tái c?u trúc ?i?u tr? cho tóc ???c ?i?u tr? và d? gãy

Vi?c thi?u keratin làm cho tóc khô 'x?n màu và không có s?c s?ng. ??a keratin lên tóc có
ngh?a là nuôi d??ng nó 'tái c?u trúc' mang l?i cho nó c? th? và s?c s?ng. Vi?c s? d?ng
hàng ngày c?a dòng Envie Luxury Keratin t?ng c??ng s?c m?nh cho tóc cho c? th? và kh?i
l??ng.

D?U G?I KERATIN
D?u g?i cho tóc ???c x? lý t?t và d? gãy
Ch?t t?y r?a mao m?ch kem v?i Keratin. Nó có tác d?ng g?i và ?i?u hòa tóc màu và ???c
x? lý.
Cách s? d?ng: phân ph?i c/a 10 ml mát xa s?n ph?m nh? nhàng' sau ?ó r?a s?ch.
?óng gói: Chai 250 ml; Chai 1000 ml

M?T N? KERATIN
M?t n? cho tóc ???c x? lý t?t và d? gãy
M?t n? mao m?ch v?i n?ng ?? ho?t ch?t keratin cao. Tái c?u trúc sâu s?c tóc '?óng v?y'
mang l?i s? m?m m?i 'bóng m??t và kh? n?ng ch?i cho tóc màu và h? t?n.
Ph??ng pháp s? d?ng: Áp d?ng c / a 2 h?t l??c c?a s?n ph?m theo m?i h??ng '?? l?i
trong 3 phút và r?a s?ch.
?óng gói:  ?ng 250 ml; Bình 1000 ml

KEM D??NG DA TÁI C?U TRÚC KERATIN
Tái c?u trúc kem d??ng da mà không c?n r?a
Kem d??ng tóc v?i keratin và h?t lanh mà không c?n x?. Nó có m?t hành ??ng g? r?i và
b?ng b?nh trên tóc m?n, d? gãy và ???c x? lý. B?o v? tóc kh?i s?c nóng c?a máy s?y tóc
và máy du?i tóc.
Cách s? d?ng: phân phát n?i dung c?a l? trên l??c c?a tóc ?ã g?i và s?y khô b?ng kh?n
và chuy?n sang s?y khô.
Bao bì: 10 ?ng 10 ml
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