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 ch?c n?ng chi?t xu?t t? ??nhau thai nguyên t?c t?o nên m?t hành ??ng làm s?ng l?i giúp
kích thích da ái tính. ??i v?i m?i quan h? hi?n có v?i da và các mô nói chung, chi?t xu?t
nhau thai thúc ??y s? kích thích c?a tóc bóng ?èn và có xu h??ng ?? khôi ph?c l?i s? cân
b?ng sinh hóa, nh? s? k?t h?p c?a pro - vitamin B, cây t?m ma và collagen. Nó cho phép
b?n ??t ???c k?t qu? t?t nh?t trong vi?c ?i?u tr? tóc y?u và d? gãy, h? có xu h??ng phá v?
d? dàng và mùa thu, c?ng giúp làm cho chúng ?àn h?i h?n và ?? s?.

 mao m?ch làm s?ng l?i LOTION - nhân sâm 
Trong thành ph?n c?a nhân sâm có vitamin B, vitamin C, tinh d?u và các axit amin, trong
?ó cung c?p m?t làm s?ng l?i hành ??ng chung. Nó là m?t s?n ph?m m? ph?m ???c thi?t
k? ?? khôi ph?c l?i v? ??p và s?c s?ng t? nhiên c?a tóc. Do công th?c c?a nó ???c làm giàu
v?i các thành ph?n th?c v?t ho?t ??ng nh? cây t?m ma, ?t và panthenol r?ng hành ??ng
s?c m?nh t?ng h?p v?i các chi?t xu?t glycolic c?a nhân sâm, th?c hi?n m?t tác d?ng làm
m?i và ti?p thêm sinh l?c cho tóc.

 LOTION mao m?ch c?ng c? - s?a ong chúa 
S?a ong chúa là m?t ngu?n g?c c?a c? hai lo?i vitamin, bao g?m B1, B2, B6, ?ó là axit
amin t? do, ?ó là nh?ng y?u t? quan tr?ng c?u thành các chu?i protein có trong s?i tóc. Nó
??c bi?t ch? ??nh ?i?u tr? c?a tóc y?u và d? v?, vì nó giúp ph?c h?i c? th? t? nhiên và v?
??p.
 h?p :  10 ml l? trong m?t h?p 12 chi?c 
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