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SO ONE JOJOBA TXT
M?i texturizing mousse v?i d?u jojoba

Tôi bi?t 

 M?t Jojoba TXT m?t mousse m?m cung c?p cho c? c?u, c? th? và kh?i l??ng tinh tóc và
devitalized, cung c?p cho m?t linh ho?t g?n k?t trong khi duy trì m?t kh?i l??ng lâu dài, nh?
các thu?c tính ??c ?áo c?a các thành ph?n c?a nó : 

• 

 D?U Jojoba : Nhà máy này là lipid bao g?m m?t h?n h?p c?a các este sáp, vitamin E,
vitamin B-complex, các khoáng ch?t nh? k?m, ??ng và i-?t. C?ng giàu ch?t ch?ng oxy hóa
t? nhiên và tocopherols, r?t gi?ng v?i c?u trúc c?a bã nh?n c?a con ng??i, revitalizes,
regenerates và s?a ch?a các h? h?ng tóc và ?i?u tr?. Nó có th? d? dàng h?p th? b?i tóc,
chi?n ??u v?i quá trình teo c?a các s?i ?àn h?i và collagen ph?c h?i giai ?i?u t? nhiên c?a
tóc, ?àn h?i và m?m m?i.
• B??i SEED ph?n chi?t COMPLEX Vitamin E (E + A + B1 + B6 + B5) cho nuôi d??ng tóc
và gi? ?m ; tóc h?n quan tr?ng và toàn thân c?ng nh? r?c r?. 

các 

 ??c bi?t Vì v?y, m?t trong nh?ng Jojoba TXT, trong, là tác d?ng c?a Jojoba -Grip cho phép
linh ho?t t?i ?a s? d?ng : t?o ra m?t m?i tóc, c?u trúc càng tr? nên s?n ch?c và k?t c?u ; nh?
n?m tóc này v?n còn nhi?u qu?n lý và không tr??t trong giai ?o?n s?y khô. B?t k? tính ch?t
c?a tóc : t?t, l?n, kh? n??c hay hoàn h?o m?i k? thu?t và phong cách s? ???c c?i thi?n nh?
jojoba TXT. H?n n?a, nh? vào h??ng th?m ?u ?? m?t mùi h??ng ng?t ngào và t??i nhi?t ??i
s? ??u ??c tóc. 

 ?ng d?ng :  Apply trên kh?n tóc khô và không r?a s?ch. 

 tr?n gói :  chai 150 ml và 50 ml .
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