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ILLUMYNA SPA NGHI L? - KERATIN XâY D?NG

K?t h?p công ngh? tiên ti?n nh?t th?m M? tuy?t v?i Tuscan th?o d??c truy?n th?ng , phòng
thí nghi?m nghiên c?u Sens.Us ?ã t?o ra ILLUMYNA, ph?m vi c?a ch?m sóc s?c ??p và
s?c kh?e c?a tóc bao g?m t?t c? các nhu c?u ch?m sóc và b?o trì c?a tóc. Nhà t?o m?u tay
m?i s?n ph?m s? tr? thành m?t kinh nghi?m b?t th??ng. ??m b?o hi?u su?t cao ?áp ?ng
nhu c?u c?a t?ng khách hàng. Trong s? các dòng nhi?u các ph??ng pháp ?i?u tr?
KERATIN các xây d?ng.

XÂY D?NG KERATIN
v?i m?t ong , Keratin, Ceramides
?i?u tr? tóc qu?n nuôi d??ng
• nuôi d??ng và ?m
• tái c? c?u hành ??ng
• sâu s?c tái c? c?u hành ??ng

KERATIN d?u g?i ??u xây d?ng-b??c 1
Lý t??ng cho tóc khô , Kinky, tùy thu?c vào ph??ng pháp ?i?u tr? th??ng xuyên k? thu?t.
Lo?i b? Frizz cho silkiness và bóng. N?u không có SLS/SLES. Parfum ch?t gây d? ?ng
mi?n phí.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

Xây d?ng KERATIN m?t n?-giai ?o?n 2
Cho tóc khô , Kinky, ch?u các ph??ng pháp ?i?u tr? th??ng xuyên k? thu?t. Phong phú v?i
Ceramides và Keratin , M?t ong b?o v? và invigorates tóc, cho lucenetezza và
manageability. Hi?u qu? nuôi d??ng , ?? l?i tóc m?m và vitali. Parfum ch?t gây d? ?ng mi?n
phí.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

Xây d?ng KERATIN phun-3 giai ?o?n
Lý t??ng cho tóc khô , Kinky, b? ph??ng pháp ?i?u tr? hóa h?c th??ng xuyên. Phong phú
v?i Ceramides và Keratin , M?t ong ?m, nuôi d??ng và detangles tóc mà không quá n?ng
trên , cho, h? tr? cho b?o v? và t?a sáng. Parfum ch?t gây d? ?ng mi?n phí.
bao bì: 200 ml chai x?t.
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