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 SOCO, nh? vào kinh nghi?m c?a mình trong l?nh v?c ch?a b?nh và tricologico, quy?t ??nh
?? th?c hi?n m?t tr? v? ngu?n g?c c?a m?t th??ng hi?u l?ch s? ?ã luôn luôn ???c h??ng m?t
danh ti?ng m?nh m? : KERAMINE H.
Ra ??i c?a dòng H KERAMINE CHUYÊN ?? ?áp ?ng các nhu c?u ph?c h?i các s?n ph?m
t? nhiên và ?i?u tr? ký Keramine H kênh chuyên nghi?p, trong khi cung c?p m?t v? trí giá
c? c?nh tranh cao.
Dòng ???c ??c tr?ng b?i các s?n ph?m có ch?a thành ph?n ho?t ??ng nh? ch?t s?ng sáng
t?o và hi?u qu?, m?t ch?t có trong tóc, và công th?c c?p b?ng sáng ch? có th? b?o v? c?u
trúc c?a tóc. KERAMINE H CHUYÊN MÔN ?áp ?ng m?t cách toàn di?n, hi?u qu? và an
toàn cho nhu c?u khác nhau c?a th? tr??ng b?ng cách cung c?p các dòng khác nhau c?a
?i?u tr? phù h?p cho t?t c?
lo?i yêu c?u. 

 - LINE CH?NG th? *
Nó là dòng ??c tr?ng b?i m?t công th?c c?p b?ng sáng ch? và ho?t ??ng sáng t?o và hi?u
qu? trong vi?c ng?n ng?a tóc mùa thu:. Các KAPILARINE 

 ch?ng r?ng tóc D?u g?i ??u *
Vitamin PP d?a, nh? nhàng làm s?ch da và tóc, cho s?c m?nh và s?c s?ng cho tóc nh? tác
??ng kích thích. Thích h?p cho s? d?ng th??ng xuyên.
bao bì:. chai 500 ml và 1000 

 ?NG CH?NG th? * - d?a Kapilarine
?i?u tr? t?i ?u cho khoa h?c toning da và ng?n ng?a r?ng tóc do thành ph?n ho?t ch?t c?a
nó, Kapilarine, m?t hi?p h?i c?a b?n nhà máy : Kigelia africana, Clary Sage, qu?, b?ch qu?.
Các kapilarine ho?t ??ng trên các y?u t? gây r?ng tóc : nó ?c ch? enzyme 5- alfareduttasi,
c?i thi?n vi tu?n hoàn c?a da ??u, ?i?u hòa bài ti?t bã nh?n giúp kích thích s? phát tri?n
sinh lý c?a tóc, làm cho nó m?nh h?n. Các hành ??ng c?a các thành ph?n ho?t ???c t?ng
c??ng b?i m?t ph?c t?p c?a các ch?t chi?t xu?t t? ??cây tiêu cây t?m ma và màu ??, ghi
chú, s?n ch?c da và kích thích n?ng l?c.
gói :. 6 ml chai thu?c trong m?t gói 20 chi?c 
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 * tá d??c m? ph?m ?? b?o v? mái tóc c?a b?n có xu h??ng gi?m. 
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