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KEM KERATIN - PHUN, M?T, TEXTURIZER
c? c?u l?i dòng d?a trên Keratin cho tóc th?ng, kinky

KERATIN S?A PHUN
C?i t?o ?i?u tr? sau khi hi?u ?ng nâng d?u g?i ??u cho hóa h?c ?i?u tr? tóc. M??t và c?c k?
thâm nh?p, là m?t t?p trung c?a Ceramides và Keratin' protein s?a mà detangles và làm
m?m các l?p da ngoài làm m?n và uniforming quy mô trên b? m?t trong khi xóa các
regenerates và revitalises các thân cây.
bao bì: 150 ml chai x?t.

KERATIN M?T
Keratinous phun ?? l?i trong kem , 15 b??c, . Là, moisturises' untangles, làm m?m' Crisis
cung c?p cho c? th? và kh?i l??ng, t??ng ph?n' lão hóa t? bào lo?i b? Frizz, ch?ng t?nh,
hành ??ng b?o v? ch?ng l?i nhi?t và ?? ?m tia UV, t?ng c??ng và b?o v? màu s?c M?
ph?m' phim và con d?u các l?p da ngoài' lo?i b? và ng?n ng?a chia k?t thúc' t?ng t?c ?? và
t?o ?i?u ki?n vi?c làm m?n. Làm cho tóc r?ng r? và t??i sáng.
bao bì: 200 ml chai x?t.

KERATIN TEXTURIZER
K?t c?u ??c v? phun cho brasiliana ngay l?p t?c không keratin c? c?u l?i hành ??ng. Công
th?c ??c quy?n c?a nó t?ng c??ng v?i Microcheratina trong nit? mi?n phí nh?a và mang l?i
cho n?ng l??ng, c? th? và ?? dày cho tóc m?t n??c và deconstructed Hi?p ??c, làm cho nó'
r?c r? và quan tr?ng b? mà không burdening hay thanh. Quay phim và ricompattante hành
??ng c?a Ceramides lo?i b? frizz và revitalizes các thân cây.
gói: t? 150 ml chai.
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