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CHU K? QUAN TR?NG

QUAN TR?NG CHU K?
Liên minh hoàn h?o gi?a khoa h?c và thiên nhiên t?i d?ch v? làm ??p tóc.
Tính n?ng:
• ?a thích các thành ph?n t? nhiên trong khi gi? l?i m?t hi?u ?ng M? ph?m;
• không s? d?ng nguyên li?u có ngu?n g?c ??ng v?t;
• là mi?n phí t? parabens;
• dermatologically ???c th? nghi?m.
M?i phân khúc c?a dòng ch?a m?t thành ph?n ho?t ch?t t? nhiên k?t h?p v?i m?t thành
ph?n ho?t ??ng c?a tecnologico , t?o ra b?i
Eugene Perma phòng thí nghi?m ? Paris.

TWO-PHASE LISSANT TERMOPROTETTIVO
v??n th?ng ?ôi ?i?u tr? bán ch?y nh?t c?a quan tr?ng chu k?
Các thành ph?n ho?t ??ng c?a dòng t? nhiên là Rosa Gallica là n?i ti?ng nh?t c?a nó làm
m?m , mà ???c chi?t xu?t t? h?u c? hoa h?ng. Các thành ph?n ho?t ??ng c?a tecnologico
là Lustreplex , mà làm cho tóc sáng bóng, làm cho nó d? dàng ?? màn hình ??u tiên và
ch?ng ?m và ch?ng Frizz.
K?t qu? tìm ki?m: b?o v? s?i trong th?ng. T?o ?i?u ki?n cho vi?c s? d?ng bàn ch?i trong khi
s?y khô. Làm gi?m Frizz. B?o v? t? du?i tóc gây h?n và tóc máy s?y tóc.
?óng gói: chai v?i 150 ml phun vòi phun.

D?U ô LIU h?u c? v?i màu ?? hibiscus
mái tóc m?ng và bình th??ng
Ngu?n c?m h?ng l?n nh?t c?a chu k? quan tr?ng ???c ??i di?n b?i nhi?u hành ??ng , t?o ra
b?i s? h?p nh?t c?a m?t ch?t l?ng v?i d?u tóc. EcoCert ch?ng nh?n h?u c? d?u ???c chi?t
xu?t t?i Indonesia b?i r?i xu?ng m?t th?c v?t nhi?t ??i là Moluccana là giàu vitamin e. khô
d?u t? h? s? c?m giác duy nh?t: không nh?n , thâm nh?p vào m?t cách nhanh chóng, có
m?t k?t thúc m?m trên tóc và phòng không dính. D?u có ngu?n g?c t? m?t chu?i s?n xu?t
sinh thái ch?u trách nhi?m , liên quan ??n c?ng ??ng ??a ph??ng. D?u c?ng có ch?a hoa
?? hibiscus có tính ch?t ch?ng oxi hóa nh? nhàng và ?m thu?c tính và c?i thi?n tính linh
ho?t c?a êm ái và bóng c?a tóc. Vitamin P bên trong v? k?ch m?t hành ??ng b?o v? m?nh
m? c?a Mao m?ch ?áp ?ng nhu c?u c?a bình th??ng ?? ph?t tóc. Cu?i cùng, Omega 3 axit
béo thi?t y?u không ???c tóm t?t b?i c? th? c?a chúng tôi , mà giúp duy trì ?? ?m c?a tóc và
b?o v? ch?ng l?i nh?ng ?nh h??ng c?a lão hóa là do tính ch?t c?a tái sinh.
K?t qu? tìm ki?m: regenerates và s?a ch?a s?i tóc. Làm m?m và gi? ?m và giúp làm khô và
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phong cách. T?ng c??ng. Cung c?p cho chi?u sáng ?? tóc. B?o v? tóc kh?i UV và UVB và
bên ngoài lúc gây ra b?i nhi?t t? m?t máy s?y tóc và t?m.
?óng gói: chai v?i 150 ml phun vòi phun.
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