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 Curlesque Hydrating ?I?U 
Nó nuôi d??ng và gi? ?m ?? xác ??nh hình d?ng. Aloe Soothing m?n l?p bi?u bì ?? t?o ra
nh?ng l?n tóc m?m m?i và hoàn h?o, thì là bi?n và n??c d?a chu?t ?? cung c?p cho hydrat
hóa l?n h?n.
h?p  :.  250 ml chai

 Curlesque LEAVE -IN CONDITIONER 
Ti?p thêm sinh l?c và làm s?ng l?i nh?ng l?n tóc v?i chi?t xu?t t? ??t?o bi?n và các ch?t
dinh d??ng các lo?i t?o khác mà làm vi?c trong s?c m?nh t?ng h?p ?? gi? xác ??nh và ??m
b?o l?n tóc m?m m?i và lâu dài. Công th?c tùy ch?nh v?i hi?u ?ng nh? ?? duy trì phong
cách, mái tóc ???c s? d?ng ?? tr? l?i hình th?c ban ??u, không ph? thu?c vào các ??i lý mà
h? s? g?p ph?i.
Các Total Recall Style là m?t s? ??i m?i cho phép tóc ?? nh? l?i hình th?c ban ??u, tóc có
th? ???c cách ?i?u ho?c các s?n ph?m khác mà không s? d?ng bàn là nóng.
h?p  :.  215 ml chai

 Curlesque Curls Rock Amplifier 
T?ng c??ng k?t c?u t? nhiên và cho bi?t thêm va li và ki?m soát trong nh?ng l?n tóc ???c
??nh ngh?a và sóng ch?y. Các lo?i tinh d?u, k?t h?p v?i các thành ph?n b?o v? kh?i tác h?i
c?a nhi?t và môi tr??ng nuôi d??ng quá m?c các l?n tóc cho m?t hi?u ?ng s? và sáng
bóng.
h?p  :.  150 ml chai

 Curlesque nh? MOUSSE 
Chi?t xu?t t?o b? bi?n sâu, cây thì là và rong bi?n, làm m?m l?p bi?u bì cho m?t k?t thúc
xo?n c?ng mi?n phí do m?t t? ch?c ánh sáng và bóng hoàn h?o.
Công th?c tùy ch?nh v?i hi?u ?ng nh? ?? duy trì phong cách, mái tóc ???c s? d?ng ?? tr? l?i
hình th?c ban ??u, không ph? thu?c vào các ??i lý bên ngoài.
h?p  :  200 ml phun chai
.
 Curlesque m?nh MOUSSE 
B? sung thêm s?c m?nh, ?? ?àn h?i và m?n l?p bi?u bì, duy trì con d?u. Nó là r?t t?t cho
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vi?c t?o lâu dài l?n tóc ???c xác ??nh.
h?p  :  200 ml phun chai
.
 Curlesque ??nh SERUM 
M?t s? pha tr?n c?a các ch?t th?c v?t t? bi?n, giàu s?c m?nh gi? ?m và ch?t chi?t xu?t t?
??n??c bi?n sâu xác ??nh và ph?c h?i hình d?ng trong khi ?i?u khi?n xo?n c?ng. M?t d?u
ánh sáng hoàn thành vi?c xem xét, cho sang tr?ng sáng xo?n. Công th?c tùy ch?nh v?i
hi?u ?ng nh?, ?? duy trì phong cách, mái tóc ???c s? d?ng ?? tr? l?i hình th?c ban ??u,
không ph? thu?c vào các ??i lý mà h? s? g?p ph?i.
h?p  :  90 ml chai .
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