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KEM XANH
'xanh' dòng ph??ng pháp ?i?u tr? v?i ho?t ch?t sinh h?c

KEM xanh là dòng m?i xanh c?a ph??ng pháp ?i?u tr? chuyên nghi?p c?c k? nh?y c?m,
dành riêng cho t?o m?u tóc và t?t c? nh?ng ng??i thích các s?n ph?m t? nhiên h?n và tinh
t? h?n, v?i Active Ecocertificatiche sinh h?c và gi?m thi?u nguy c? d? ?ng và sbquo, d? ?ng
và kích thích, v?i m?t tính n?ng c? th? cho da ??u nh?y c?m và tác ??ng môi tr??ng có ??
nh?y sáng và gi?m.
Inebrya n?p t?t c? các s?n ph?m KEM liên t?c xanh và ki?m soát ch?t ch? c?a phòng thí
nghi?m và s?n xu?t ?? xác nh?n công th?c mà không SLS hay SLES, Paraben mi?n phí,
không có thu?c nhu?m, không có mùi th?m ho?c n??c hoa gây d? ?ng - mi?n phí, v?i s?
l??ng Nickel, crom và Cobalt ít h?n 1 ph?n trong 1 milione.A hoàn thành XANH ph?m vi
cho bi?t thêm các dòng m?i sau ?i?u tr?, v?i m?c ?ích c?ng hi?n tóc màu và x? lý hóa h?c
m?t ch??ng trình c? th? c?c k? nh? nhàng và t? nhiên, nh?ng r?t k? thu?t và d?y ngh?.
G?I NH?Y C?M
D?u g?i nh? nhàng cho làn da nh?y c?m. Có m?t ch?t t?y r?a nh? ?? giúp ng?n ng?a kích
?ng.
h?p :. chai 300 ml và 1000
NH?Y C?M DA ??U LOTION
Nh? nhàng kem d??ng da cho da nh?y c?m, mà không r?a. Nó d??ng ?m và làm d?u da
??u nh?y c?m và b? kích thích, làm gi?m kích ?ng và ng?a, và giúp ph?c h?i ?? pH t? nhiên
c?a da sau khi ?i?u tr? hóa ch?t.
h?p :. c?a chai vòi v?i 125 ml
GENTLE SHAMPOO ?M
Gi? ?m d?u g?i cho m?i lo?i tóc. Hydrat t?t nhiên, nuôi d??ng sâu và làm m?m m?t cách
hi?u qu?, mang l?i các khoáng ch?t và polysaccharides ?? làm cho mái tóc c?a b?n s?n
ch?c h?n và quan tr?ng.
h?p :. chai 300 ml và 1000
CHUYÊN SÂU ?M MASK
M?t n? nuôi d??ng hành ??ng tích c?c. Hi?u qu? detangles và nuôi d??ng t?t c? các lo?i
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tóc, ?? l?i nó m?m m?i và d?o dai h?p :. chai 300 ml và 1000
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