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xây d?ng l?i G?I VÀ B?O V?
D?u g?i ??u KERATINE ACTIVE H -Zone là m?t b??c ??u tiên cho vi?c tái thi?t c?a tóc.
Công th?c ??c bi?t v?i keratin, thành ph?n c? b?n c?a c?u trúc c?a chúng, ?óng s?a ch?a
và b?o v?, cho ?? sáng cho tóc và v? ??p ?ã ???c ?ng d?ng ??u tiên.
h?p : 500 ml chai. Khôi ph?c KEM VÀ ?I?U
M?t hành ??ng cao khôi ph?c và s?n ph?m d?a trên ?i?u keratin, d?u Argan và Guar gum
giàu ???ng, các d??ng ch?t ch?ng oxy hóa m?i có, ch?t làm m?m, d??ng ?m và làm s?n
ch?c m?nh m?. Dall'appesantimento b?o v? và làm m?m l?p bi?u bì b?o v? các v?y tóc t?
g?c t? do.
ph??ng pháp s? d?ng :. áp d?ng cho ?m tóc, ?? l?i cho 7-8 phút, r?a s?ch
h?p : 500 ml chai. MASK tái thi?t
Các MASK KERATINE ACTIVE H -Zone là lý t??ng cho xây d?ng l?i, s?c kh?e và v? ??p
c?a tóc. Công th?c ?? keratin, thành ph?n c? b?n c?a c?u trúc c?a tóc, t?ng c??ng ho?t
??ng c?a d?u g?i ??u cho ??n tóc bóng, m?m m?i và ??y s?c s?ng.
h??ng d?n s? d?ng : phân ph?i ??ng ??u qua mái tóc kh?n khô, ch?i qua ??u t? g?c ??n
chia ??u và ?? trong kho?ng 10-12 phút. R?a th?t k?.
h?p : 500 ml jar. phun FISSATIVO T?NG C??NG
?? c?ng c? c?u trúc và cung c?p cho bóng và s? m?m m?i cho mái tóc, KERAFIX phun
???c làm t? ch?t s?ng. Phun b?o v? c?u trúc tóc c?i thi?n ?? ?àn h?i và ?? bóng, không ??
l?i d? l??ng và là k?t qu? hoàn h?o cho phong cách c?a tóc.
h?p : 250 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i. hai pha xây d?ng l?i SERUM VÀ B?O V?
D?a trên keratin, huy?t thanh m?i này mang l?i cho bóng ngay l?p t?c cho tóc. Lo?i b?
xo?n c?ng. Flattens các l?p bi?u bì và dán ??u t?m th?i chia tay.
ph??ng pháp s? d?ng :. Áp d?ng trên toàn b? chi?u dài ?? làm khô tóc
h?p : 150 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i .
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