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M?i dòng t?o ki?u tóc & k?t thúc c?a OROTHERAPY phong phú v?i các keratin, vàng và
d?u Argan
• Altovalore thêm vào;
• V?i hi?u su?t cao và công th?c sáng t?o;
• ?áp ?ng nhu c?u cho s? sang tr?ng và th?c ti?n c?a các th? làm tóc và ?ánh giá.
TINH KHI?T VÀNG GEL
gel thêm m?nh m? v?i các keratin và d?u Argan
???c tài tr? b?i Microattivo vàng, t?o, ??nh ngh?a và hình d?ng và xu h??ng ki?u tóc. Cho
phép m?t grip m?nh m? và ?? cao.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng trên tóc ??t hay khô, xác ??nh chuy?n ??ng c?a mái tóc v?i
ngón tay c?a b?n.
bao bì: 250 ml ?ng.
TINH KHI?T VÀNG S?N MÀI
Thêm m?nh m? gi? Hairspray v?i các keratin, Argan và kem ch?ng n?ng
B? và các mô hình b?ng cách t?o ra m?t b? phim hình thành hi?u ?ng ánh sáng và ?àn h?i.
h??ng d?n s? d?ng: phun trên tóc khô ? kho?ng cách 30 cm.
?óng gói: chai 100 ml.
LÀM M?N CH?T L?NG VÀNG
keratin làm m?n ch?t l?ng & d?u Argan
Powered by: Microattivo, vàng giúp gi?m b?t nh?n và k? lu?t ngô ngh?ch tóc Làm cho nó
m?m m?i và sáng bóng, lo?i b? frizz và b?o v? chúng t? nhi?t và ?? ?m.
h??ng d?n s? d?ng: ?? r?a tóc áp d?ng m?t s? l??ng nh? c?a s?n ph?m d?c theo chi?u
dài và l?i khuyên, ch?i qua t?t và ti?n hành các nh?n.
bao bì: chai 200 ml.
CURL CH?T L?NG VÀNG
Curl xác ??nh ch?t l?ng v?i các keratin và d?u Argan
???c tài tr? b?i vàng Microattivo, t?ng c??ng, xác ??nh và ph?c h?i b? sung ?? hình d?ng t?
nhiên c?a bí kíp. Cung c?p cho bóng và th?c hi?n m?t hành ??ng có hi?u qu? ch?ng t?nh
?i?n.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho ?m tóc tr??c khi s?y khô.
bao bì: chai 200 ml.
pagina 1 / 2

MATT DÁN VÀNG NGUYÊN CH?T
Mô hình dán m? ??c v?i các keratin và d?u Argan
M?m m?i dán phong phú v?i vàng Microattivo quy?t ??nh có hi?u l?c ??c, cho m?t cái nhìn
t? nhiên trong th?i gian dài. Cho phép ??nh ngh?a, c?u trúc và kh?i l??ng.
h??ng d?n s? d?ng: nhi?t m?t l??ng nh? các s?n ph?m trong tay c?a b?n và áp d?ng cho
tóc khô ho?c ?m ??t, hình nh? mong mu?n.
?óng gói: 100 ml chai.
N??C SÁP VÀNG NGUYÊN CH?T
n??c mô hình sáp v?i các keratin và d?u Argan
Sôi ??ng sáp phong phú v?i vàng Microattivo, hi?u ?ng ánh sáng và các t? ch?c t? nhiên
?? xác ??nh và hình d?ng mà không cân n?ng. Duy trì ki?u tóc dài.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho tóc ??t hay khô và hình d?ng nh? mong mu?n, xác
??nh chuy?n ??ng c?a mái tóc v?i ngón tay c?a b?n.
?óng gói: 100 ml chai.
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