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GLAMOUR CHUY?N D?CH C? C?U
bàn ch?i sinh thái - cho tóc th?ng lên ??n 3 tháng

 mi?n phí các ch?t ??c h?i, s? h?u công ngh? cysteines mía m?i ®, thành ph?n ho?t ch?t
có ngu?n g?c t? mía và cysteine ??, ???c t?ng c??ng b?i microparticole c?a Ruby ng??i
mang l?i ánh. GLAMOUR hành vi chuy?n d?ch c? c?u trong các l?p bi?u bì tóc làm cho b?
m?t s?i tóc m?n màng và ??ng ??u h?n. T? các ?ng d?ng ??u tiên, tóc tr? nên ít ?n xo?n và
nhi?u h?n n?a. ?? ??t ???c 100 % m?n, chúng tôi ?? ngh? hai ?ng d?ng (sau b?y ngày).
GLAMOUR chuy?n d?ch c? c?u có th? ???c áp d?ng trên t?t c? các lo?i tóc, bao g?m x? lý
ho?c b? h? h?ng v? m?t hóa h?c. 

 th?i gian ?i?u tr? có th? lên ??n 3 tháng tùy thu?c vào c?u trúc tóc và b?o trì. ???ng bao
g?m: 

 - PRE chuy?n d?ch c? c?u D?u g?i ??u 
M? các l?p bi?u bì, lo?i b? t?p ch?t và chu?n b? tóc ?? ?i?u tr?.
h?p  :.  980 ml ??chai v?i thi?t b? phân ph?i
 - t?c s?p x?p RUBY 
Tái c?u trúc tóc làm cho nó m?m m?i, sáng bóng và xo?n c?ng mi?n phí.
h?p  :.  980 ml ??chai v?i thi?t b? phân ph?i
 - Rebuilder INSTANT 
Hoàn thành vi?c xây d?ng l?i và m? r?ng trong th?i gian tác ??ng c?a vi?c ?i?u tr?.
h?p  :  l? 15 ml.

  ph??ng pháp s? d?ng :  g?i ??u v?i d?u g?i PRE chuy?n d?ch c? c?u hai l?n, lau khô
tóc b?ng máy s?y tóc ?? kho?ng 50 %, 60%. Chia tóc thành 6 ph?n, v?i s? giúp ?? c?a các
l??c và bàn ch?i, áp d?ng chuy?n d?ch c? c?u RUBY b?t ??u v?i m?t trong các thành ph?n
c?a m?t sau c?a ??u. L?p l?i quá trình trên t?t c? các s?i. Khô tóc v?i máy s?y tóc và sau
?ó v?i t?m, s?i b?ng s?i. Cho mái tóc sáng, t?y và nhu?m dành 10-15 l?n so v?i t?m khóa
??n m?t nhi?t ?? t?i ?a 180 ° C, ch?u ???c mái tóc t? nhiên và thông qua các t?m trên s?i
cá nhân 7-12 l?n ? nhi?t ?? t?i ?a 210 ° C. R?a, g?i ??u v?i RUBY d?u g?i ??u, r?a s?ch
m?t l?n n?a. Rebuilder INSTANT Áp d?ng, ?? trong 5 phút và r?a l?i m?t l?n n?a. Th?i khô
tóc c?a b?n và ??nh hình chúng nh? b?n mu?n S?n Kit Ch?m sóc : m?t b? ?? s? d?ng t?i
nhà ?? kéo dài tu?i th? c?a ?i?u tr?, t?ng c??ng ?? sáng c?a tóc và lo?i b? xo?n c?ng. 
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 Ch?m sóc Kit bao g?m kích th??c nh? :
- RUBY trong d?u g?i 250 ml chai
- RUBY ?I?U trong 250 ml
- LEAVE IN RUBY trong 250 ml 
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