
 

  
Gel và k?t thúc tóc - RAYWELL

TH? C?T TÓC CH? ??

 contact@imsrl.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/raywell/

TH? C?T TÓC CH? ??

Dòng th? c?t tóc th?i trang ?áp ?ng m?i nhu c?u c?a con ng??i hi?n ??i, luôn luôn chú ý t?i
v? sinh râu và tóc c?a mình.

D??NG SAU KHI C?O RÂU
Các ch?t l?ng kem sau khi c?o râu, Gi? ?m và làm m?i, ?? da m?m, th?p trong r??u.
?óng gói: 100 ml ?ng.

H?U C? SHAMPOOS T?T C? CÁC NGÀY
D?u g?i ??u th??ng xuyên s? d?ng phù h?p cho t?t c? các lo?i tóc, công th?c v?i M? ph?m
màu xanh lá cây. Có màu xanh lá cây táo và trà d?u th?c hi?n hành ??ng ch?ng tu?i và Ba
Lan.
?óng gói: 100 ml ?ng.

B? RÂU D?U G?I BIO
D?u g?i ??u mà không có Sls và paraben mi?n phí, cho t?t c? các lo?i tóc, thích h?p cho
m?t nh? nhàng làm s?ch.
ph??ng pháp s? d?ng: áp d?ng trong li?u nh? trên c?o ??t mát-xa và r?a s?ch.
?óng gói: 100 ml ?ng.

D?U KHÔ CHO BEARD
Làm m?m tóc, làm cho nó sáng bóng mà không c?n d?u m?. Hi?u qu? n?ng l??ng.
ph??ng pháp s? d?ng: áp d?ng 3-4 gi?t sau khi r?a và s?y b? râu c?a mình.
?óng gói: chai 50 ml.

TÓC POMADE SÁP
là m?t mô hình sáp cho tóc và râu còn ch?t ch?. ???c s? d?ng ? li?u l??ng nh?, lo?i b? v?i
m?t Gi?t ??n gi?n.
?óng gói: l? 100 ml.

SÁP MÀU ?EN
Thu?c m? cho m?t c?c ?en sáng bóng, m?t ph?n bao g?m tóc và mái tóc màu xám. Cho
m?t hi?u ?ng c??ng ?? cao h?n áp d?ng cho tóc khô. ???c s? d?ng ? li?u l??ng nh?, lo?i b?
v?i m?t Gi?t ??n gi?n.
?óng gói: l? 100 ml.
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K?O CAO SU THÊM M?NH KH?I PHONG CÁCH C?
Cho phép b?n ?? mô hình ? khóa c?a b?n theo ý thích c?a b?n b?ng cách ?? l?i mái tóc
sáng bóng. Lá không có d? l??ng, lo?i b? mái tóc c?a b?n ?ánh r?ng.
?óng gói: l? 500 ml.

S?A CH?A PHUN KH?I
r?t kín fixative phun là thích h?p cho các ki?u tóc dài. Không ??t và lá không có d? l??ng,
b?o v? tóc kh?i ?? ?m.
?óng gói: chai 300 ml.
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