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ANGEL BRUSH CÁCH M?NG
Con l?n bàn ch?i heo cùng v?i thiên nhiên b?ng g? l??c chèn

M?t bàn ch?i cách m?ng thay ??i cách b?n khô tóc và giúp khôi ph?c l?i v? ??p t? nhiên và
s?c kh?e c?a nh?ng ng??i ?i ??u c?a b?n. X? lý và ch?i ??u ???c làm b?ng g? s?i v?i FSC®
ch?ng nh?n 100% "Pro Grip" ' ??c bi?t nghi?n cho k?p t?t h?n. G? s?i xu?t phát t? khu r?ng
?úng cách qu?n lý theo tiêu chu?n nghiêm ng?t v? môi tr??ng. Không gi?ng nh? ph? bi?n
nh?a Combs hoàn toàn ???c ?ánh bóng và hoàn thành g? n?i l?ng các h?i lý m?t gi? mà
không có electrify ho?c deconstruct tóc. Tinh khi?t Boar bristle t?ng c??ng không ch? dày
ki?u tóc nh?ng ?ánh bóng tóc Làm cho nó m?m và fluffy. Ti?p t?c s? d?ng giúp ph?c h?i
c?u trúc tóc lo?i b? xói mòn gây ra b?i s?t t?m và bàn ch?i. ANGEL BRUSH có s?n trong 4
kích c? là lý t??ng cho mái tóc ng?n 'medi' dài và r?t dài. Do ??c ?i?m c?a nó và c?a Thái
là có th? s? d?ng m?t cách d? dàng c?a mình. Ch?ng t?nh ?i?n. Làm b?ng tay. S?n xu?t t?i
ý.
Tính n?ng:
Tinh khi?t heo r?ng lông v?i volumizing có hi?u l?c • m?m và fluffy: tóc Làm cho nó t?a
sáng;
• g? l??c cho phép b?n c?i trói cho h?i lý m?t gi? mà không có electrify ho?c deconstruct
tóc;
• "Pro Grip" x? lý v?i rãnh ??c bi?t t?o ?i?u ki?n cho vi?c s? d?ng bàn ch?i khi ?ánh r?ng.
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