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?I?U TR? X- SMOOTH
bi?n ??i kh?i l??ng tóc

X- Smooth là li?u pháp m?i mang tính cách m?ng cho mái tóc : màn hình và ?i?u ch?nh
ki?u tóc, ?i?u ch?nh âm l??ng trên tóc t?t và gi?m nó trên mái tóc dày, lo?i b? xo?n c?ng và
r?i kh?i mái tóc sáng bóng, m?m m?i, ti?n d?ng và d? dàng ?? áp d?ng pettinare.Si trong
15 phút và cho b?n c? h?i ?? bi?n ??i không th? tin ???c, làm cho nó qu?n lý nhanh chóng
và d? dàng c?a tóc trong ti?m và b?o trì nhà. Không gi?ng nh? các d?ch v? th?m m? vi?n
khác, các ph??ng pháp ?i?u tr? h?n X- Smooth ???c áp d?ng, càng có nhi?u tóc s? ???c
sani.Fin s? ra m?t c?a TR? X- Smooth, s? nhi?t tình c?a các chuyên gia là hi?n nhiên.
LÀM TH? NÀO ?? chuy?n ??i TR? X- HAIR SMOOTH l
Nh?ng k?t qu? tuy?t v?i là có th? nh? vào công th?c ??c ?áo c?a X- Smooth, d?a trên
protein, axit amin và polyme h? th?ng ?ào t?o, trong ?ó t??ng tác trong cân b?ng hoàn h?o
?? ?i?n vào và bao g?m các l?p bi?u bì tóc, cô l?p và b?o v? t? ?? ?m & sbquo, t?nh ?i?n
và các ch?t ??c ambientali.X - SMOOTH ch?t làm vi?c trên mái tóc, mà không s? d?ng hóa
ch?t gây ra nh?ng thay ??i và thi?t h?i cho pH. ?ng d?ng ?òi h?i b?n b??c ??n gi?n v?i vi?c
s? d?ng ba s?n ph?m :
• s?ch ;
• KI?M SOÁT
• OUT FRlZZ
.?? duy trì m?t ngôi nhà, nó là ?? ?? s? d?ng SMOOTHlNG và OUT R?i D?u g?i ??u.
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