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HQ T?P TRUNG LIQUID CRYSTAL lanh h?t
?i?u tr? LCD xây d?ng m?i t?p trung hành ??ng ph?c h?i m? ph?m ?ánh bóng cán. T?p
trung l?n nh?t c?a h?t lanh cung c?p m?t ch?t dinh d??ng cao cho tóc, trong khi các h?t
tinh th? khoáng bao b?c tóc cho nó t?a sáng ??c bi?t.
gói : 50 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i. HQ N?NG ??NG NH? GEL
Công th?c sáng t?o c?a mình b? nh? có hi?u l?c cho phép t? do tóc t? nhiên c?a phong
trào mà không làm m?t n?p g?p. ?? ?m và gió c?ng th?ng, không ?nh h??ng ??n phong
cách ???c xác ??nh b?ng cách ??m b?o s? ?n ??nh c?a l?n ban ??u. Brilliance,
extratenuta, cái nhìn ??t t? nhiên và lâu dài là k?t qu? ch?c ch?n c?a công th?c m?i này,
phong phú v? tinh th? h?t lanh.
thùng ch?a : 100 ml chai. HQ nuôi d??ng MASK xo?n
X? lý m? ph?m v?i chi?t xu?t h?t lanh, nuôi d??ng và cân b?ng r? nh?ng l?i khuyên. Nh?
h?t lanh và vitamin D làm cho tóc sáng bóng, m?n màng, toàn thân và d? ch?i, ngoan
ngoãn và kh?e m?nh.
thùng ch?a : 300 ml chai. HQ MOVE N??C
H? tr? lý t??ng cho phong cách n??c tác d?ng ch?ng xo?n c?ng, encases tóc v?i m?t v?
m?ng mà ?? ?m cho da và b?o v? cho k?t qu? tóc ??t.
thùng ch?a : 250 ml chai. ENERGYZING HQ - m?t n? m?a tinh khi?t và khoáng ch?t
và h?t lanh
V?i hành ??ng ti?p thêm sinh l?c c?a mình, b?o v? và nuôi d??ng tóc, irrobustendoli và tái
c?u trúc chúng tri?t ??, cho sáng và s?c s?ng.
thùng ch?a : 200 ml chai. HQ Brillig chi?u ánh sáng
M?t h?i th? c?a ánh sáng trong tóc, cho m?t bóng c?c và qu?n lý. V?i h?t lanh, lá tóc sáng
và ??p h?n.
thùng ch?a : 150 ml chai. HQ N?NG ??NG Bu?ng s?n men
Men SPRAY sáng t?o và n?ng ??ng. C?a áo khoác công th?c ??c bi?t tóc v?i m?t h? tr?
?àn h?i và s?n ch?c mà không có tr?ng l??ng nó xu?ng. Tác d?ng ch?ng xo?n c?ng ánh
sáng c?a nó cung c?p cho tóc m?t cái nhìn ??t ??c bi?t t??i sáng.
thùng ch?a : 250 ml chai .
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