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DÒNG NHI?T VOLUMIZING
Spa ?i?u tr?

1TH VOLUMIZING D?U G?I ??U
Spa ?i?u tr? ??i v?i mái tóc m?ng và d? v?
Nh? nhàng làm s?ch ' nuôi d??ng và làm cho nó m??t tóc t?t cho s?c m?nh và kh?i l??ng
l?n.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.
2 ch?ng tu?i ph?
?i?u tr? c? th? cho tóc khô và giòn off '??c'
Công th?c thành ph?n c?a nó-bi (2A + 2B gi?i pháp nhi?t huy?t thanh) nuôi d??ng mái tóc
x? 'dona' ?i?n remineralizes c?c sáng và có m?t Frizz. Tóc nh? g?n h?n ' rejuvenated và
??y ?? c?a c? th?.
?óng gói: gói 6 ph??ng pháp ?i?u tr? k?t h?p 2A + 2B.
3 VOLUMIZING LOTION
nuôi d??ng và gi? ?m tóc Làm cho toàn thân ' c?ng k?nh và d? ch?i
Ch?ng t?nh ?i?n ' ch?a n??c nóng 'Sâm' lúa mì protein t? l?a và UVA-B. Mà không c?n r?a.
?óng gói: 7 ml chai thu?c trong m?t gói c?a 6 chi?c.
NHI?T
Ngu?n g?c c?a Terme di Giunone (Caldiero-Verona) ch?ng nh?n nhi?t n??c ch?y t? b? y t?
?? ?i?u tr? da b?t th??ng animates li?u pháp nhi?t. Là m?t n??c ho?t tính sinh h?c, trong ?ó
t?ng c??ng v? ??p c?a mái tóc c?a b?n và khôi ph?c l?i s? cân b?ng m?i mang l?i cho s?c
kh?e và s?c s?ng. N??c c?a Juno nh? khoáng ch?t và nguyên t? hi?n nay ng?m n??c ion's
' remineralizes và Crisis tóc nh?ng c?ng có m?t ch?t làm m?m làm d?u và hydrating da c?a
viêm '. Màu n??c c?a Juno v?i bùn kích thích microcirculation thu?n l?i vi?c lo?i b? các ??c
t?.
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