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TH?I TRANG LISAP

Nh? khu ph?c h?p LSC (lipoamino silicon ph?c t?p) d?a trên s? pha tr?n gi?a
lipoaminoacidi và hòa tan trong n??c silicone và L?A-AS , có ngu?n g?c t? s?i t? l?a, s?n
ph?m th?i trang LISAP th?c hi?n hai ch?c n?ng quan tr?ng: lipoaminoacidica s?a ch?a thi?t
h?i tóc , trong khi ph?n silicone b?o v? c?u trúc. LSC gi? gìn s? toàn v?n c?a keratin mao
m?ch trong phong cách nóng (bàn ch?i/tóc máy s?y) và L?A-AS, do s? l??ng cao thành
ph?n các axit amin t?o ra m?t b? phim b?o v? vô hình mà làm cho tóc m?m và fluffy , s?a
ch?a, t? bên trong. LISAP th?i trang: b?n s?a l?i b?o v? và mô hình v?i m?t c? ch? duy
nh?t.
DUNG D?CH ??C DÙNG
Ch?t l?ng. Dày lên ??c bi?t cho M? tóc là giòn và không th? qu?n lý , tr? thành mái tóc
m?ng và giòn vào mái tóc dày và m?nh m? ?ã t? các ?ng d?ng ??u tiên.
?óng gói: flacon 125 ml.
VOLUMISER
Ch?t l?ng. Cho kh?i l??ng t?i ?a cái nhìn lành m?nh và sáng bóng. C?p n?ng l??ng cho tóc
y?u , li c?ng c? làm cho chúng ?àn h?i và quan tr?ng.
?óng gói: chai 200 ml.
M??T
Gi?t. S?a ch?a và b?o v? các l?p da ngoài và xây d?ng l?i nó , ng?n ch?n phân chia k?t
thúc v?i m?t liên l?c m?m và m??t, lo?i b? Frizz.
kích th??c gói: 50 ml chai.
STYLER
Phun. Styler vitaminic , t?o kh?i l??ng xác ??nh m?t phong trào. Cung c?p linh ho?t gi? cho
m?t th?i gian dài và t?a sáng v??t tr?i mà không cân n?ng.
?óng gói: chai 250 ml.
?ÁNH BÓNG H?P CH?T
Phun. Lá tóc m?m và ánh sáng cho m?t hi?u ?ng cu?i cùng c?a brilliance c?c , màu b?o v?
kh?i tia UV.
?óng gói: chai 250 ml.
TH?NG
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Kem. M?n l??n sóng và qu?n tóc , cung c?p hydrat hóa, dona tuy?t v?i t?a sáng và b?o v?
trong quá trình làm khô b?ng máy s?y tóc và t?m.
?óng gói: chai 200 ml.
•LARGE QU?N TONG
Kem-gel. Reactivates các l?n tóc và u?n cho ki?m soát mà không có tr?ng l??ng nó. ??nh
ngh?a hình d?ng , b?o v? t? ?? ?m và làm s?ng l?i lustre.
?óng gói: chai 200 ml.
ENLIGHTENING
Pudding. Gi? ?m mái tóc c?a b?n ???c ?i?u tr? và màu , ?i?u khi?n Frizz, t?ng c??ng màu
s?c b?ng cách t?ng ?? sáng.
?óng gói: jar c?a 75 ml.
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