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CLASSIC : LOTION & MÁY S?Y ?áNH R?NG
CLASSIC : LOTION Phon & ?ánh r?ng

 tái c? c?u ch?ng t?nh ?i?n - Detangling tóc - c?ng 
V?i s? giàu có c?a khoáng ch?t và vitamin có trong công th?c c?a mình, ?óng tái sinh và
hành ??ng tái c? c?u trên tóc, cho nó m?t m??t straordinata và t?a sáng. ?ó là lý t??ng nh?
m?t Detangling, kh? trùng và ch?ng t?nh ?i?n, tr??c và sau l?n. Không cân nh?c tóc cho nó
nuôi d??ng thích h?p sau khi thu?c nhu?m, perms, t?y tr?ng và tóc th?ng. C?n thi?t cho tóc
khó ch?i.
 ph??ng pháp s? d?ng  ?? có ???c m?t c? b?n tr??c l?n phun s?n ph?m trên tóc ?m, sau
?ó ti?n hành ?? t?o ki?u tóc trong máy s?y ho?c d?ng c? u?n. Nh? ch?ng t?nh ?i?n trong
l?n, PLURA LOTION phun trên bàn ch?i, sau ?ó ch?i.
h?p  :  200 ml chai v?i vaporizer. NH? GEL
h?t LCD lanh 
Hi?u ?ng nh? là tính n?ng sáng t?o c?a gel này. ?? ?àn h?i ??c bi?t và kháng cung c?p cho
mái tóc, ?? l?i mái tóc t? do t? nhiên c?a phong trào, mà không làm m?t hình d?ng xác
??nh. ?? ?m, gió và c?ng th?ng, không ?nh h??ng ??n phong cách ??m b?o s? ?n ??nh c?a
hình th?c ban ??u. Bóng, thêm ch?t ch?, cái nhìn ??t t? nhiên và lâu dài là k?t qu? ch?c
ch?n c?a công th?c m?i này, giàu h?t lanh tinh th? l?ng.
 ph??ng pháp s? d?ng  :. Áp d?ng ?? làm khô tóc mô hình s?i b?ng s?i
h?p  :  100 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

