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KEIRAS DòNG-TU?I B?O V? Và DùNG MáI TóC M?NG

• KEIRAS LINE-TU?I B?O V?
ch?t ch?ng oxy hóa và Antiaging v?i t? bào g?c th?c v?t
D?U G?I ??U TU?I B?O V?
Làm giàu v?i t? bào g?c kích ho?t l?i ?? ?m d? là lý t??ng ?? nuôi d??ng và t?ng c??ng các
t?t c? tóc lo?i b?o v? chúng t? th?i ti?t t?n th??ng và lão hóa. B?o v? cho c? th? và t?a
sáng. B?o v? tóc là m?m m?i và sáng bóng 'chi?u' c?a thanh thi?u niên m?i.
?óng gói: chai 250 ml.
M?T N? TU?I B?O V?
Lý t??ng cho t?t c? các lo?i tóc hành vi trong s?c m?nh t?ng h?p v?i d?u g?i ??u KEIRAS
tu?i b?o v?. S? hi?n di?n c?a t? bào g?c tái sinh da ??u là k?t h?p v?i s?c kh?e tóc t? nhiên
thành ph?n ph?c h?i và làm cho h? ?áng k? thêm xúc và canh gác b?ng g? ' lão hóa thi?t
h?i.
bao bì: 250 ml ?ng và chai 500 ml.
XÂY D?NG L?I B?O V? TU?I HUY?T THANH
???c tài tr? b?i Keratin
Lý t??ng cho t?t c? các lo?i tóc là t?p trung SERUM KEIRAS tái t?o t? bào g?c b?o v? là
m?t tu?i c? th? và keratin ?i?u tr? KEIRAS tu?i b?o v? hoàn thành ' duy trì và m? r?ng m?t
hi?u ?ng th?i gian dài. T? bào g?c ???c kích ho?t l?i s? cân b?ng ?? ?m trong khi keratin,
??m b?o tính nh?t quán và s?c m?nh ?? tóc, tái t?o hành ??ng cho m?t k?t qu?
thanh niên m?i.
h??ng d?n s? d?ng: l?c tr??c khi s? d?ng và mi?n là các s?n ph?m. R?a tóc v?i d?u g?i
??u KEIRAS tu?i b?o v? và áp d?ng m?t n? KEIRAS tu?i b?o v?. Trên mái tóc khô kh?n ??t
tóc 10/15 ml huy?t thanh tu?i KEIRAS tri?n khai b?o v? d?c theo toàn b? chi?u dài c?a nó.
Mát-xa c?ng ?? t?o ?i?u ki?n cho s? xâm nh?p c?a các s?n ph?m và ?? trong 5 phút.
Không r?a và gi?t nh? bình th??ng. N?u b?n mu?n s? d?ng các t?m.
?óng gói: chai 80 ml.
• DÙNG m?ng tóc v?i hyaluronic acid và collagen
D?U G?I ??U KH?I L??NG T?NG
Cho phép có hi?u l?c l??ng m?nh m? nh? nh?ng l?i ích c?a collagen và axit hyaluronic.
?i?n tonic và collagen texturing returns kh?p khi?ng tóc m?ng h?n ' trong khi tiêm acid
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hyaluronic cho dinh d??ng và hydrat hóa là khuy?n khích tái t?o các nang tóc.
?óng gói: chai 250 ml.
VOLUMIZING PLUMPING SERUM
Lý t??ng cho M? tóc mà thi?u kh?i l??ng và có xu h??ng ?? làm ph?ng. Phong phú v?i axit
hyaluronic ?? nuôi d??ng và d??ng ?m sâu ' và 'collagen cung c?p cho kh?i l??ng và c?
th?' khu?ch ??i và densifica s?i tóc t?ng c??ng nó t? phía d??i. Tóc ?? s? h?n 'fleshed ra'
sáng v?i s?c kh?e và n?ng l??ng.
?óng gói: chai 100 ml.
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