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ph??ng pháp ?i?u tr? dòng JOC CARE, Barex tecnoattività xác ??nh các khái ni?m v? tri?t
lý c?a ông. Tecnoattività cho th?y kh? n?ng phát tri?n s? k?t h?p m?i và vô h?n c?a các
thành ph?n ho?t tính t? nhiên trong các c? s? công ngh? sinh h?c mà làm s?ng l?i hành
??ng và nâng cao kh? n?ng c?a mình ?? gi?i quy?t các v?n ?? v? tóc sinh lý.
SERUM DETOX - ti?n x? lý
S? d?ng tr??c khi g?i ??u tóc mi?n phí t? b?t k? m?nh v? ngh?t th?, làm s?ch da ??u c?a
các ??c t? tích l?y d??i da và c?i thi?n l?u thông t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho s? h?p thu c?a
ph??ng pháp ?i?u tr? ti?p theo r?i. Nó c?ng bình t?nh, làm d?u và b?o v?, cho h?nh phúc
trong massage.
h?p : 30 ml
l?
GIÚP D?u g?i ch?ng r?ng tóc
D?u g?i ??u gi?m n?ng l??ng ngay l?p t?c. Các ti?p thêm sinh l?c và n?ng l??ng
vascularising cho tóc, ?? l?i m?t c?m giác lâu dài c?a s? t??i mát và h?nh phúc. Nh? nhàng
làm s?ch, ?? l?i mái tóc m?m m?i và d? ch?i.
h?p : chai 250 ml và 1000
CH?NG HAIR M?T ?I?U TR? GIÚP - ?i?u tr? s?c giai ?o?n
?i?u tr? ch?ng lão hóa ?a y?u t? ?? c?i thi?n neo c?a tóc v?i m?t cú s?c th?c s? hành ??ng
trên nhú da, góp ph?n vào vi?c c?i thi?n s?c kh?e c?a tóc.
h?p : l? 12 ml trong h?p 12 chi?c
LOTION NGÀY - giai ?o?n b?o trì
Ch?ng lão hóa kem d??ng da cho mái tóc y?u, xu h??ng gi?m nh? là m?t b? sung cho
ph??ng pháp ?i?u tr? c? th?. Nó nuôi d??ng và vitamin cho tóc nh?y c?m và b?o v? ch?ng
l?i s? lão hóa và ô nhi?m môi tr??ng. Ti?p xúc v?i da ??u ?óng m?t làm m?i, làm s?ch, làm
d?u, vì v?y ngay c? khuy?n khích s? d?ng trong s? hi?n di?n c?a bã nh?n và gàu.
h?p : 100 ml chai
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