
 

  
Gel và k?t thúc tóc - KEMON

VÀ

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

VÀ

 phong cách và sáng t?o, mong mu?n và k?t qu?, hình d?ng và âm l??ng, ?? sáng và ??
m? ??c, t?nh và chuy?n ??i, th?i trang và tính cách : m?t s? k?t h?p c?a ??i l?p và tôn vinh
t??ng ph?n. ?ây là dòng và mô hình.

 VOL FOAM - b? nh? b?t 
Cho kh?i l??ng, c? th? và h? tr?. C? ??nh v?ng ch?c, ch?a t?o ?i?u ki?n cho s? chuy?n
??ng c?a bàn ch?i mà không c?n dán. 200 ml.

 Kh?c ph?c SPRAY - phun gel 
??nh ngh?a v? siêu chính xác và siêu m?nh con d?u không có c?n nhìn sáng t?o. V?i các
b? l?c tia c?c tím. 200 ml.

 CURL GEL - Gel mô hình 
Ki?m soát t? nhiên, h? tr? tr?n v?n ngoan ngoãn và linh ho?t. Xác ??nh l?n tóc. 150 ml.

 Liss SPRAY - phun ánh sáng 
K? lu?t mái tóc c?a b?n và làm cho nó sáng bóng và t??i sáng lo?i b? xo?n c?ng. B?o v? t?
nhi?t và ?? ?m. 200 ml.

 TONIC KEM - mô hình kem 
Cung c?p cho c? th? và s?n ch?c da. Bóng nh? và t? nhiên mà không c?n cân nh?c nó
xu?ng. 150 ml.

 BODY ch?t l?ng - volumizing 
Lý t??ng cho vi?c ?ánh r?ng, có thêm chi?u sâu và c? th? ?? t?o ki?u tóc và ??a ra m?t
kh?e m?nh, sáng bóng và m?nh m?. 150 ml.

 Kh?c ph?c GEL - b? nh? có hi?u l?c gel m?nh m? 
Hình d?ng l??i, chính xác, ??y ?? ??nh ngh?a và t?a sáng. K?t thúc m?t th?i gian dài. Hi?u
?ng nh? : ? kho?ng cách 24-36 gi?, ?i qua bàn tay ??t mái tóc c?a mình, mái tóc l?y l?i
ki?m soát và con d?u ban ??u. 200 ml.

 Vamp PHUN 
S?n mài nhanh chóng làm khô và t? ch?c m?nh m?. Cho kh?i l??ng, ki?m soát và ?? sáng
?? b?t k? ki?u tóc. 300 ml. 
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