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H? TH?NG S?A CH?A 

 Keratin là m?t ?i?u tr? duy nh?t cho tái thi?t c?a s?i tóc. Nh? vào hàm l??ng ch?t s?ng t?
nhiên, tóc tr? nên k? lu?t h?n, m?m m?i và sáng bóng, d? ch?i và s?y khô, làm gi?m lên
??n 90% xo?n c?ng và cu?n tròn tóc t? nhiên.
Trên tóc nhu?m, xo?n, qu?n ho?c b? h? h?ng do ti?p xúc quá nhi?u v?i các y?u t? c?ng
Keratin mang l?i kh?i l??ng và c? th?, cho s?c s?ng. Gi?m xo?n c?ng và l?n tóc, tái c?u
trúc và ?i?u các s?i tóc ???c x? lý thông qua m?t quá trình làm m?n cho tái t?o ho?t ??ng
c?a ch?t s?ng kích ho?t b?ng nhi?t c?a t?m. Màu tóc không quan sát s? thay ??i màu ho?c
??i màu s? x?y ra, nh?ng khá nhi?u thu?c nhu?m lâu dài v? ?? sáng và riflessatura. Trong
tr??ng h?p này b?n có th? làm cho ?i?u tr? ngay l?p t?c sau khi nhu?m ho?c ??i màu. Sau
khi ?i?u tr? tóc có m?t tho?i mái, ngay c? khi không hoàn toàn tr?n tru. V?i t?ng s? và hoàn
h?o ?i?u tr? ?i qu?n áo có th? an toàn ???c l?p l?i cho luôn luôn duy trì các ?i?u ki?n t?t
nh?t c?a tóc.
H? TH?NG S?A CH?A Keratin s? kéo dài trong 2/3 tháng, trong su?t th?i gian này, ch?i và
th?i gian s?y s? chi?m m?t n?a th?i gian.
 gói  :. d?u g?i ??u và m?t n? chai 100 ml chai huy?t thanh có ch?a 140 ml 
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