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MIRACL TR? LI?U
KERATIN S?A CH?A H? TH?NG

tái c?u trúc brasiliana zero keratin ?i?u tr? v?i d?u Argan
KERATIN S?A CH?A D?U G?I
M?t lo?i d?u g?i v?i Detangling, ?ánh bóng c? c?u l?i hành ??ng và c? c?u l?i ngay l?p t?c;
xây d?ng v?i m?t s? pha tr?n c?a b? m?t nh? và thân thi?n v?i da, nh? nhàng làm s?ch tóc
mà không có nó c?n ki?t các rào c?n hydrolipidic; lá tóc m?m, sáng bóng và m?m., Ch?a
th?y phân ??m Keratin ph?c h?i hành ??ng, Argan d?u cao nuôi d??ng và tái c?u trúc c?a
nó ch?ng lão hóa và m?t d?n xu?t c?a Limnanthes Alba quaternised l?nh và b?o v? hành
??ng. T?p th? d?c l?nh và ?ánh bóng hành ??ng d? d?i. S?n ph?m ???c làm giàu v?i
Hyaluronic Acid ph?-hành ??ng ch?ng lão hóa và Allantoin ?? nh? nhàng ch?ng kích thích.
?óng gói: chai 250 ml.

Hành ??ng ngay l?p t?c LOTION KERATIN s?a ch?a
Tác ??ng hi?u ?ng c?a nó ti?p xúc v?i n??c (hình thành m?t b?t m?m); l?nh l?p bi?u bì tóc
quy mô riallineandone và Crisis trong chi?u sâu. V?i d?u Hydrolysed Keratin Argan và
Limnanthes Alba.
Gói: 10 ml l? h?p t? 10 máy tính.

S?A CH?A KERATIN RECONSTRUCTOR
?? l?i trong l?nh phun
Detangling hành ??ng 'tái c?u trúc và ?ánh bóng ngay l?p t?c' lá tóc m?m, sáng bóng và
m?m., Ch?a th?y phân ??m Keratin ph?c h?i hành ??ng 'Argan d?u ?? c? c?u l?i và nuôi
d??ng s?c m?nh ch?ng lão hóa' và m?t d?n xu?t c?a Limnanthes Alba quaternised l?nh và
b?o v? hành ??ng.
?óng gói: 125 ml chai x?t.

KERATIN S?A CH?A M?T N?
m?t n? chuy?n d?ch c? c?u keratinous
M?m nh? t??ng và m?n Detangling hành ??ng, tái c?u trúc và ?ánh bóng ngay l?p t?c; xây
d?ng l?i và c?i thi?n c?u trúc tóc. Hành ??ng ch?ng Frizz. Lá tóc m?m, sáng bóng và
m?m., Ch?a th?y phân ??m Keratin ph?c h?i hành ??ng, d?u Argan v?i công su?t cao tái
c?u trúc và nuôi d??ng ch?ng lão hóa là m?t d?n xu?t c?a d?u t? Limnanthes Alba
quaternised l?nh và b?o v? hành ??ng. Nó c?ng ???c phong phú v?i d?u h?t lanh ???c bi?t
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??n v?i c? c?u l?i r?t cao và ?ánh bóng tài s?n.
?óng gói: jar c?a 200 ml.
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