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RELAXARE KIT v?a/m?nh là (?i) mà không có Thioglycolate v?i h?u c? bioriduttore, b?
Shea, d?u h?nh nhân ng?t và Phân chia cu?i cùng
Ph?c t?p. Lo?i b? frizz và ??m b?o s? m?m m?i và silkiness ?? ?? dài.
B? công c? có s?n trong hai phiên b?n:
- RELAXARE ph??ng ti?n: lý t??ng cho ?i?u tr? màu tóc và nh?y c?m
- RELAXARE m?nh: lý t??ng cho tóc t? nhiên và kháng
?óng gói: 100 ml ?ng th?ng kem Relaxare + 140 ml chai Relaxare Neutral + gói 15 ml 
chai Plusonda 

RELAXARE t?t c? th?ng là h? th?ng là (?i) vào phytokeratina. Tóc th?ng và
extracompatti. B? cho m?t cu?c s?ng dài hi?u su?t cao mà ??m b?o là (?i) extradefiniti và
extracompatti mái tóc th?ng, lo?i b? frizz và ??m b?o s? m?m m?i, bóng và silkiness ?? ??
dài. Lý t??ng cho xo?n t? nhiên và ?? b?n cao.
?óng gói: 100 ml ?ng th?ng kem Relaxare + Relaxare Neutral chai t? gói 140 ml + 15 ml 
chai Plusonda .

RELAXARE NEUTRAL neutralizer là kem b? h?t m? và d?u h?nh nhân ng?t ?? b?o v? s?
toàn v?n c?a tóc. S? d?ng h?n h?p v?i Relaxare ?? ??m b?o k?t qu?.
?óng gói: chai 1000 ml.

THERMOFLAT là làm m?n ??c ?áo và disciplining multiactive ch?t l?ng b?o v? tóc kh?i
s?c nhi?t sau khi d?ch v? là (?i). Phytokeratina, kích ho?t b?i nhi?t, khôi ph?c t? bên trong
s?i tóc trong khi ng?n ng?a s? hình thành k?t thúc phân chia c?a các Phân chia cu?i cùng
ph?c t?p và lo?i b? Frizz. Lý t??ng n?u ???c s? d?ng tr??c máy s?y th?i ho?c t?m.
?óng gói: chai 200 ml nóng l?nh.
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