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là m?t dòng s?n ph?m ch?m sóc tóc k?t h?p 93% c?a các thành ph?n có ngu?n g?c t?
thiên nhiên. Chi?t xu?t t? cây thông r?ng lá t?o thành m?t b? phim t? nhiên bên trong tóc
giúp duy trì màu s?c. Chi?t xu?t trà xanh là m?t ch?t ch?ng oxy hóa giúp b?o v? mái tóc
c?a b?n t? xâm l??c c?a các ??i lý bên ngoài và các g?c t? do t? nh?ng ng??i trong n??c.
Kem ch?ng n?ng t? nhiên phát sinh t? Evergreen và qu? b?o v? t? tia UV gây t?n h?i có th?
gây phai màu. D?u bao báp, th?u d?u và h??ng d??ng thêm ?? sáng và màu s?c r?c r?,
làm cho nó xu?t hi?n sôi ??ng h?n. Glycerin cho dinh d??ng cho tóc.
H??ng th?m c?a b?c hà t??i, b??i và quýt, k?t h?p v?i hoa o?i h??ng và m?t liên l?c c?a gia
v? qu? và ng?c lan tây t?o ra m?t h??ng th?m say.
Dòng, ???c t?o ra ?? giúp ph? n? duy trì màu tóc, nó bao g?m :
G?I VÀ ?I?U
?? r?a và nh? nhàng nuôi d??ng, b?o v? và gi? gìn mái tóc màu duy trì dài nhu?m và ?? l?i
cho h? m??t và m?m m?i. D?u g?i và ?i?u hòa ch?a các ch?t b?o v? ch?ng l?i các tia UV
?? ng?n ng?a phai màu.
gói :. 250 ml chai d?u g?i ??u, ?i?u hòa trong 200 ml ?ng
COLOR B?O V? NGÀY
?i?u tr? hàng ngày ?? b?o v? màu s?c trong khi v?n gi? nguyên v?n cho ??n sáu tu?n,
trong khi sáng và dinh d??ng cho tóc.
T?NG C??NG X?
?i?u tr? hàng tu?n chuyên sâu này gi? các l?p bi?u bì ?? chi?u sáng màu v?i ph?n ánh
sáng. Công th?c có ch?a MorikueTM t? nhiên :. M?t ph?c t?p c?a các protein có ngu?n g?c
t? Brazil Walnut, trong ?ó t?ng c??ng tóc t? trong ra ngoài
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