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  G?I CH?NH 
 HAIR SMOOTH VÀ CRESPI 
; ?i?u tr? ??c hi?u cho tóc qu?n m??t và, s? d?ng tr??c khi LISAP ULTIMATE PLUS, th?
giãn các s?i tóc, c?i thi?n pettinabilit và corposit. Nh? các n?i dung c?a Kerasil Complex,
Keratin và Ceramide A2, tái c? c?u và cung c?p cho m?t hi?u ?ng ?i?n, gi?m và ?i?u ti?t ;
xo?n c?ng. Lông m?n, k? lu?t và ng?m n??c h?n trong m?t th?i gian dài
.
 Package :.  chai 250 ml và 1000 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 Smoothing Hydrating MASK 
; qu?n lý vi?c ?i?u tr? cho tóc qu?n m??t và untangles và c?ng c? c?u trúc tóc, cho tác
d?ng làm ??y và duy trì m?t th?i gian dài t?o ra v?i các d?ng c? ?i m?n. C?m ?n Kerasil
Complex, Keratin, Ceramide A2 và Macadamia Oil tái c? c?u và c?ng c? tóc b?ng cách
gi?m ; xo?n c?ng, cho hydrat hóa và êm ái.

 Package :.    250 ml jar 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 th?ng m? ph?m 
LISAP ULTIMATE PLUS ch?a ba l?n nh? Keratin và Ceramide A2 h?n LISAP ULTIMATE
3 làm s?ng l?i phun và sau ?ó là :
• pi ph?, vì & eacute ; v?i n?i dung ba c?a Keratin tóc ???c làm ??y v?i ch?t quan tr?ng cho
m?t c?m giác viên mãn khi ch?m vào ;
• pi k? lu?t, vì & eacute ; cho cùng m?t lý do nh? tr??c, tóc s? ?i?u ch?nh nh? ; tr?ng l??ng
t?ng ;
• pi ?i?u hòa, vì & eacute ; nh? công th?c làm giàu thêm ?i?u ki?n ;
• pi B?o h?: vi?c s? d?ng nó tr??c khi t?m kim
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c?n thi?t.C?m ?n t?t c? ; l??ng c?a Keratin và Ceramide A2, ??m b?o :
• C?i thi?n các s?i tóc.
• Gi?m ; xo?n c?ng và b?o v? t? ; ?? ?m.
• Cân b?ng ?nh h??ng c?a ?? x?p t? g?c ??n ng?n.
• Hair, c?t thép; r?a ngay c? sau khi l?p ?i l?p l?i m?t cách hoàn h?o ng?m n??c và t??i
sáng
.• B?o v? trong phong cách.

 Package :.  125 ml b?m chai 
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