
 

  
Duôi tóc - CHARME & BEAUTY

DÒNG LISS: H? TH?NG LISS TÓC
b? d?ng c? ?i
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 +39 0331 1706328

DÒNG LISS: H? TH?NG LISS TÓC
b? d?ng c? ?i

?i?u tr? làm m?n bao g?m m?t n? ch?t l?ng c?a d?u g?i và b? kem làm m?n và s?a trung
hòa. 

D?U G?I LISS 
D?u g?i v?i tác d?ng làm m?n và ?i?u ch?nh lý t??ng cho tóc n?t n? và n?i lo?n. Công th?c
??c bi?t c?a nó ???c làm giàu v?i Keratin Ceramide A2 và axit trái cây nuôi d??ng sâu s?c
tóc, lo?i b? hi?u ?ng xo?n khó ch?u ?? có ???c mái tóc m??t mà kh?e m?nh và sáng bóng
lâu h?n. Ngoài ra, s?n ph?m này có h??ng th?m trái cây bao b?c.
?óng gói: Chai 500 ml. 

M?T N? LISS 
Làm m?n m?t n? ???c xây d?ng v?i d?u Macadamia và chi?t xu?t tre ?? nuôi d??ng và
??ng th?i ?i?u ch?nh tóc n?t n? và n?i lo?n. Nó cho phép b?n có ???c mái tóc m??t mà và
c?c k? m?m m?i. Nó có m?t h??ng th?m trái cây d? ch?u.
bao bì: Bình 250 ml. 

CH?T L?NG LISS
?i?u hòa và nuôi d??ng ch?t l?ng làm m?n d?a trên d?u Jojoba và b? ??u m?. Áp d?ng cho
tóc n?t n? và n?i lo?n tr??c khi t?o ki?u, nó có tác d?ng nuôi d??ng và ?i?u ch?nh và b?c
nó trong m?t màng b?o v? ?? b?o v? nó kh?i nhi?t. Tinh t? và ng?t ngào h??ng trái cây c?a
nó.
?óng gói: Chai 250 ml. 

H? TH?NG LISS 
Công th?c Th??ng xuyên và M?nh m? Kit có ch?a Liss Cream và Trung hòa s?a c? ??nh.
Kem làm m?n v?i công th?c th??ng xuyên ???c khuy?n khích cho tóc m?n và bình th??ng
không ??c bi?t n?i lo?n. Kem m?nh m? ???c khuy?n khích cho tóc m?nh m? và ??c bi?t n?i
lo?n. ???c làm giàu v?i b? Macadamia d?u c?a Jojoba và Ceramide A2, nó nuôi d??ng k?
lu?t và kéo dài mái tóc cho m?t s? m?n màng mãnh li?t v?i m?t cu?c s?ng lâu dài ch?ng
?m. H??ng trái cây ng?t ngào. Trung hòa s?a c? ??nh ?n ??nh công th?c m?n thu ???c v?i
Liss Cream và kéo dài ?? b?n c?a nó theo th?i gian.
bao bì: Liss Cream trong ?ng 100 ml; Trung hòa s?a c? ??nh trong m?t chai 100 ml v?i
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n?p áp d?ng.
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