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?i?u tr? cho tóc qu?n

Phòng thí nghi?m nghiên c?u Itely ?ã phát tri?n m?t ?i?u tr? ??c quy?n ??c bi?t dành riêng
cho vi?c ch?m sóc mái tóc qu?n và n?i lo?n. T? các ?ng d?ng ??u tiên, b?n có th? xem k?t
qu?: tóc h?n là k? lu?t ' nh? g?n và d? dàng ?? ch?i. INSTANT m?n là nghi l? h?nh phúc ??
có ???c mái tóc m??t m?n hoàn h?o và vô cùng t??i sáng. S?n ph?m SYNERGICARE
nhanh m?n làm ch?ng r?ng không th? hoàn h?o hài hòa gi?a thiên nhiên và công ngh? là
t?t c? nghiêm Sles mi?n phí. S? v?ng m?t c?a Sodium Lauryl Sulfate là m?t ch?t t?y r?a
th??ng gây kích ?ng ' gi?m gây h?n c?a d?u g?i trên da ??u và tóc tôn tr?ng v? ??p t?
nhiên. T?t c? b? s?u t?p SYNERGICARE 'th?c s?' là h? th?ng ch?t c?c k? nh? và t??ng
thích v?i da. No Parabéns và Formaldehyde 'INSTANT m?n, ??m b?o an toàn h?n s?
d?ng' ??c bi?t là ??i v?i nh?ng ng??i có làn da nh?y c?m. S? d?ng ch?t b?o qu?n ?? cu?i
cùng th? h? ch?t ??n da, th?p, tác ??ng làm gi?m nguy c? ph?n ?ng không mong mu?n làn
da nh? kích thích ng?a và ??. Các s?n ph?m SYNERGICARE t?t c? là mi?n phí t?ng h?p
màu s?c: màu s?c c?a s?n ph?m hoàn thành là k?t qu? c?a pha tr?n c?a các thành ph?n
ho?t ??ng t? nhiên mà không c?n thêm thu?c nhu?m khác. Cu?i cùng, t?t c? các s?n ph?m
dermatologically ki?m tra ?? ??m b?o và tôn tr?ng ng??i tiêu dùng cu?i cùng.

D?U G?I ??U LÀM M?N
Mi?n phí sulfat d?u g?i ??c bi?t cho qu?n và ngô ngh?ch. Công th?c phong phú c?a nó
th?c hi?n m?t hành ??ng làm s?ch tinh t? ' tôn tr?ng b? phim hydrolipidic mà k?t thúc t?t
??p s?i tóc và v?i nguyên t?c ho?t ??ng ??c quy?n cung c?p cho tóc m?t hydrat hóa t?t h?n
và combability.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.
.
LÀM M?N M?T N?
Làm m?n Nutri ?i?u tr? cho qu?n và n?i lo?n. R?t l?nh các ??i lý c?a này b?c c? th? phong
phú phong bì mao m?ch s?i gi? ?m và làm s?ng l?i. T?o ?i?u ki?n ki?m soát Frizz ?? l?i mái
tóc m?m m?i và vô cùng ngoan ngoãn ?? nh?n. Hành ??ng c?a mình b?o v? kh?i các y?u
t? và ?? ?m cho m?t bóng tuy?t v?i. Các s?i lông hoàn toàn l?nh m?m 'ánh sáng' và c?c k?
m?n màng và x? lý k? lu?t.
bao bì: chai 200 và 1000 ml.

HUY?T THANH ÊM NGAY L?P T?C
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Làm m?n huy?t thanh cao nhi?t-lo?i kem d??ng ?m cho tóc khô, qu?n. Sâu s?c nuôi d??ng
tóc và kéo dài hành ??ng c?c k? m?n ' ?? l?i mái tóc m??t nh? và x? lý k? lu?t.
bao bì: chai 150 ml.

?? ?M STOPPER
?? ?m gi?m c? th? lý t??ng cho qu?n và n?i lo?n. ??m b?o t?ng s? ki?m soát c?a frizz và
b?o v? ch?ng l?i ?? ?m và các tác nhân bên ngoài. K?t qu?: hoàn toàn tr?n bóng tóc m?m
?? liên l?c và bóng có hi?u l?c.
bao bì: chai 50 ml.

KHÔNG CÓ THÊM FRIZZ
??c bi?t nhi?t ho?t ??ng r?t gi? ?m ch?t l?ng mái tóc qu?n và n?i lo?n. B?o v? ch?ng l?i
nhi?t và t?o ?i?u ki?n cho th?ng v?i máy s?y tóc và m?ng ' lá tóc m?m và x? lý k? lu?t.
bao bì: 75 ml chai v?i nóng l?nh.
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