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3bteam-Brasil Cacau th?m M? kinh nghi?m , Seliàr, là m?t nghi l? v? ??p trang nhã và hài
hòa cho tóc v?i d?u Argan b?o v? , illumina, ngu?n c?p d? li?u t?ng c??ng và revitalizes t?t
c? các lo?i tóc mà không cân n?ng. Giàu vitamin E là m?t ch?t ch?ng oxy hoá t? nhiên
m?nh m? , ho?t ??ng nh? m?t rào c?n ch?ng lão hóa, b?o v? mái tóc c?a b?n t? mi?n phí
g?c t? do. T?t c? các công th?c c?ng ???c gia c? b?ng cây gai d?u h?t ???c bi?t ??n v?i ma
thu?t thu?c tính làm m?n c?a nó mà làm cho tóc m?m m??t và splendidly sáng , . Cu?i
cùng , các protein l?a có hi?u qu? nh?t c?a h? nuôi d??ng và tái c?u trúc , b?t ??ng s?n
cung c?p cho c? th? và l?c l??ng mà không có tr?ng l??ng nó.
SELIÀR ???c chia thành 3 gia ?ình: BLONDE ARGAN , KERATIN, .
SELIÀR VÀNG
argan & b?ch kim
Nghi l? v? ??p mà ph?i m?t l?i th? c?a s?c m?nh t?ng h?p hoàn h?o c?a b?ch kim , D?u
Argan, h?t gi?ng cây gai d?u và l?a protein nguyên t?c ho?t ??ng xuyên t?t c? các công
th?c. Lý t??ng cho , ch?a t?y tr?ng tóc vàng và ???c ?ánh d?u. C?ng trên mái tóc màu
tr?ng và màu xám.
Bóng d?u G?I, d?u g?i tóc vàng
Nh? nhàng làm s?ch , trung hòa âm màu vàng không mong mu?n và b?t tóc vàng, xóa các
regenerates các s?c và t?ng c??ng màu s?c t??ng ph?n.
gói: 15 ml gói , chai 350 và 1000 ml.
Cô gái tóc vàng ?i?u hòa không khí-?i?u hòa không khí bóng
Detangles nuôi d??ng và m?nh m? , trung hòa âm màu vàng không mong mu?n và b?t tóc
vàng, regenerates các s?c và t?ng c??ng màu s?c t??ng ph?n mà không cân n?ng.
gói: 15 ml gói , chai 350 và 1000 ml chai.
Cô gái tóc vàng bóng huy?t thanh-huy?t thanh
Ch?ng l?i các ph?n x? màu vàng không mong mu?n , lo?i b? Frizz, disciplining và b?o v?
tóc trong phong cách.
bao bì: 3 ml gói và chai 100 ml.
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