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TÌNH YÊU TÓC
??m bi?u bì - COLOR T?Y

 s?n ph?m c? th? ?? lo?i b? hoàn toàn t?t c? d?u v?t c?a màu sau khi nhu?m.
Gel ??c bi?t c?a nó lo?i b? màu s?c t?i ?u mà không làm rát da.
thùng ch?a : 250 ml chai. BARRIER CREAM - KEM màn hình 
Xây d?ng ???c thi?t k? ?? b?o v? làn da và ng?n ch?n ?? gây ra b?i hóa ch?t nh? thu?c
nhu?m, ch?t t?y tr?ng, du?i tóc và v?nh vi?n. Nó c?ng tránh ?? l?i d?u v?t trên da trong vi?c
áp d?ng màu s?c cho quá trình oxy hóa ho?c thu?c nhu?m tr?c ti?p.
thùng ch?a : 200 ml ?ng. nh? nhàng da - làm d?u da 
Làm d?u ch?t l?ng ?? ng?n ch?n hay kh?c ph?c ch?ng ? nóng ho?c b? d? ?ng khi áp d?ng
b?t k? hóa ch?t. Tr?i m?t vài gi?t trên da tr??c khi ?i?u tr? hóa ch?t ?? ng?n ng?a t?y ??,
kích thích ho?c cháy, ho?c nh? là m?t bi?n pháp kh?c ph?c ngay l?p t?c sau khi x?y ra b?t
th??ng nh? v?y.
thùng ch?a : 150 ml chai. EQUALIZER Bu?ng s?n 
??m b?o ch?i và t?a sáng cho mái tóc mà không có tr?ng l??ng nó xu?ng quá x?p. Lý
t??ng cho các l?i khuyên ?i?u tr?, cho màu s?c và v?nh vi?n. S? d?ng nh? k? thu?t ti?n x?
lý ??m b?o tính th?ng nh?t v? màu s?c trên toàn b? chi?u dài và cung c?p ?? ?óng v?y tóc.
thùng ch?a : 150 ml chai. MOUSSE S?A CH?A CÁC cám - S?A CH?A cám MOUSSE 
Mousse sáng t?o x? lý ?ó, nh? vào nh?ng ?u ?i?m c?a cám, nuôi d??ng và khôi ph?c l?i
các tóc và làm cho nó m?m m?i và m?n. ?i?m m?nh c?a nó là sáng t?o và Puu ???c thêm
tr?c ti?p thu?c nhu?m ?? b?o v? mái tóc c?a b?n và làm cho nó ?àn h?i h?n : màu s?c s?
t??i sáng h?n và sáng bóng
.bao bì:. chai 250 ml 

 G?I CH?NG - ANTIYELLOWING D?u g?i ??u 
C? th? d?u g?i ??u nh? s?c t? ??c bi?t c?a nó mà lo?i b? s? ph?n x? không mong mu?n
màu vàng - cam v?i mái tóc màu xám ho?c lông t?y tr?ng vào m?t
t? nhiên và r?c r?.thùng ch?a : 250 ml chai .
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