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ÁNH SáNG LUNG LINH 3 TRONG 1
ph?c h?i và l?nh Mask Pro-V d?a triple action B5

Ch?a thành ph?n ch?m sóc và ch?t dinh d??ng mà tích c?c c? c?u l?i các s?i tóc. B5 Pro-
Vcòn ???c g?i là Panthenolgiúp gi? cho tóc m?m m?i và ?m nh? ??n ch?t làm m?m c?a
nó. Tác ??ng t? bên trong ?? ??m b?o s?c kh?e và làm ??p cho mái tóc c?a b?n. Thâm
nh?p vào tóc và gi? cho nó ng?m n??c là linh ho?t và toàn thân. Tái c?u trúc và s?a ch?a
nh?ng h? h?i do ph??ng pháp ?i?u tr? tích c?c. Hydrating s?c m?nh c?a nó c?ng làm gi?m
s? hình thành c?a k?t thúc phân chia. C?i thi?n combability và t?a sáng ' êm ái. S?c t? quý
giá c?a nó ??m b?o m?t kho?n ti?n g?i ??ng nh?t và lâu dài trên tóc cho sâu luôn luôn
hoàn h?o, t??i sáng. Các hi?u ?ng v? màu s?c luôn luôn trung thành v?i l?a ch?n giai ?i?u
và ??m b?o m?t lo?i d?u g?i lâu dài 7-8.
màu: 9 s?c thái luôn luôn ??n nay trong m?t mùi th?m Balsam ?i?u hòa nhi?t ?? thích h?p
cho t?t c? các lo?i tóc và nhu c?u.
ph?n x? 3 trong 1:
-S?a ch?a: c? c?u l?i các hành ??ng cho tóc b? h? h?i. Regenerates các s?i tóc và hydrat
m?i ?? bóng cho tóc.
-REFRESH: toning và làm s?ng l?i các hành ??ng ?? kéo dài cu?c s?ng c?a màu s?c cho
??n 7-8 nhà r?a gi?a màu s?c và các khác.
-H? tr? màu s?c: màu da l?i hành ??ng ?? t?o ra c? s? th?ng nh?t tr??c khi áp d?ng màu
s?c.
bao bì: ?ng 200 ml.
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