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ph?m vi 

 các s?n ph?m cho phép ng??i tiêu dùng ?? ti?p t?c ?i?u tr? th?m m? trong nhà. Vi?c xây
d?ng liên quan ??n vi?c s? d?ng các tinh th? l?ng và h?t lanh ?? có th? quay tr? l?i mái tóc
b? ph??ng pháp ?i?u tr? nh? tô màu, t?y tr?ng, v?nh vi?n và kho?n gi?i ngân, m?c ?? ph?i
idratazione.Indicata còn cho nh?ng ng??i, có mái tóc t? nhiên, cô ?y c?n ?? làm s?ch
chúng r?t nh? nhàng m?i ngày và cho nh?ng ng??i th?c hành th? thao d??i n??c.

 TÓC D?u g?i ??u - ?? các tinh th? l?ng và h?t lanh 
Lý t??ng ?? làm s?ch mái tóc r?t nh? nhàng th?m chí hàng ngày. Tác ??ng làm khô
Compensagli do màu, perms và t?y tr?ng, s? d?ng bàn ch?i, máy s?y tóc và du?i tóc. Tr?
v? m?t s?c s?ng, c? th? và t?a sáng
m?i.h?p  :  chai 300 ml và 1000

 TÓC KEM - ?? các tinh th? l?ng và h?t lanh 
Nó là s? b? sung hoàn h?o ?? D??ng ?m AN TOÀN PROFESSIONAL.Particolarmente
thích h?p cho tóc y?u, ?ã qua ?i?u tr? hóa h?c và nh?n m?nh t? máy s?y tóc, t?m nóng,
bàn ch?i. B?o v? và t?ng c??ng ?? ?m t? nhiên c?a s?i tóc. Cho r?ng r? m?i, ?? ?àn h?i và
qu?n lý h?p  :  ?ng 250 và 1000 ml

 l?ng tinh th? - h?t lanh 
?ó là m?t c? th? t?p trung ch?t l?ng ?? ?i?u tr? tóc khô, h? h?ng, ch? ng?n. B?o v? t? bàn
ch?i có h?i, máy s?y tóc, t?m. Thích h?p cho nh?ng ng??i th?c hành th? thao d??i n??c.
Ông m?nh m? khuy?n cáo vi?c s? d?ng nh? b?o v? cho mu?i và clo. Nó không ph?i là d?u
m?.
 gói  : không phun khí chai 100 ml 
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