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ENVIE MILK PROTEIN
?i?u tr? d??ng ?m cho tóc khô và xo?n

Protein s?a envie là m?t dòng v?i protein s?a t? nhiên lý t??ng cho tóc xo?n và khô. Các
ch?t ?i?u hòa và protein có trong các s?n ph?m c?a nó làm cho tóc m?m m?i và ngoan
ngoãn v?i l??c. Ng??i m?u giúp du?i tóc và lo?i b? tóc xo?n vô hình ??ng th?i b?o v? và
nuôi d??ng tóc. Kem ?i không ch?a amoniac cho phép b?n d? dàng có ???c mái tóc th?ng
trong kho?ng 8 tu?n mà không làm h?ng s?i tóc.
SHAMPOO
D?u g?i d??ng ?m cho tóc khô và xo?n
D?u g?i cho tóc xo?n và khô nh? nhàng làm s?ch da và mang l?i cho tóc m?t hi?u ?ng
m?m m?i và ngoan ngoãn cho l??c.
Cách s? d?ng: phân ph?i c/a 10 ml mát xa s?n ph?m nh? nhàng' sau ?ó r?a s?ch.
?óng gói: Chai 250 ml; Chai 1000 ml
M?t n?
M?t n? d??ng ?m cho tóc khô và xo?n
M?t n? axit ph protein s?a cho tóc xo?n và khô là m?t lo?i d?u x? giàu protein s?a giúp tóc
m?m m?i và sáng bóng và t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c ch?i.
Cách s? d?ng: phân ph?i c/a 10 ml mát xa s?n ph?m nh? nhàng' sau ?ó r?a s?ch.
?óng gói: ?ng 250 ml; Bình 1000 ml
2 GIAI ?O?N
B?o v? bình x?t g? r?i
Envie phun 2 pha giúp d? dàng ch?i và ??ng th?i b?o v? tóc kh?i s?c nóng c?a máy s?y tóc
cho kh?i l??ng.
Ph??ng pháp s? d?ng: L?c ??u tr??c khi s? d?ng và b?c h?i v?a ??.
?óng gói: Chai 250 ml
T?T C? TRONG M?T
Kem d??ng tóc ?a n?ng
Ch?ng xo?n b?o v? b?o v? làm m?n hi?u qu? tái c?u trúc
?ánh bóng và lo?i b? tóc xo?n 'S?a ch?a tóc ?ã ???c x? lý và làm khô' Hi?u qu? m??t mà
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'B?o v? tóc kh?i s?c nóng c?a máy s?y tóc và máy du?i tóc' T?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c
ch?i 'G? r?i' S?a ch?a ch? ng?n ' Volumizing 'B?o v? màu s?c' H??ng th?m d? ch?u và lâu
dài.
Cách s? d?ng: thoa lên tóc ?m và ti?n hành t?o ki?u tóc. Không r?a s?ch.
?óng gói: Chai 250 ml
CH?NGFRIZZ
Mô hình ch?ng xo?n
Hi?u qu? làm m??t mà mô hình ch?ng xo?n ???c s? d?ng trên tóc khô tr??c khi xo?n ??
lo?i b? xo?n và giúp có ???c các ???ng nét m??t mà; nh? m?t ch?t ch?ng xo?n hàng ngày
trên tóc khô.
Ph??ng pháp s? d?ng:
1. trên tóc khô b?ng kh?n, áp d?ng c / a 1 núm kem 'sau ?ó s?y khô b?ng bàn ch?i và máy
s?y tóc;
2. trên tóc khô tr?i ??u v?i li?u l??ng nh? 't? g?c ??n ng?n.
?óng gói: ?ng 150 ml
CRISTAL
D?u x? d?a trên d?u argan
S?a cristal là m?t li?u pháp ?i?u hòa cho t?t c? các lo?i tóc b?ng d?u argan. Nó làm cho
mái tóc sáng bóng 'm?m m?i và m??t mà mà không b? nh?n' ho?c ?è n?ng.
Cách s? d?ng: phân ph?i v?i li?u l??ng nh? trên tóc khô b?ng kh?n và sau ?ó s?y khô nh?
mong mu?n.
?óng gói: 100 ml x?t
KEM MOUSSE
Kem d??ng ?m cho tóc khô và xo?n
Mousse Cream v?i protein s?a v?i tác d?ng ?i?u hòa là lý t??ng cho tóc xo?n và khô. Nó
làm cho tóc sáng bóng và m?m m?i 'b?ng cách c? ??nh m?t chút.
Cách s? d?ng: l?c tr??c khi s? d?ng trên tóc ?ã g?i và s?y khô b?ng kh?n phân ph?i c /
m?t 2 lo?i h?t c?a s?n ph?m.
?óng gói: Chai 300 ml
KEM D??NG DA TÁI C?U TRÚC
Tái c?u trúc ?i?u tr? tóc oligomineral
Tái c?u trúc ?i?u hòa và s?a ch?a ?i?u tr? b?ng các nguyên t? vi l??ng và mu?i cation th?c
hi?n hành ??ng ch?ng oxy hóa và ch?ng l?i các g?c t? do. Các hành ??ng d? d?i và ngay
l?p t?c có ngh?a là tóc t? ?ng d?ng ??u tiên có ???c kh?i l??ng, ?? bóng và ?? m??t.
Bao bì: 10 ?ng 10 ml

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

