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Nó reinstates keratin s?a ch?a mái tóc c?a mình. Keratin gia nh?p ?? s?a ch?a các khung
và con d?u tóc b? h? h?i. Có ch?a các thành ph?n ho?t ch?t l??ng cao và ch?ng nh?n h?u
c? ch?t chi?t xu?t t? th?c v?t.

LÀM S?CH D?U G?I TÓC M?M
Giai ?o?n 1-pH 7,0/7,5
D?u g?i ??u v?i ki?m pH ' thúc ??y s? m? c?a c?a các v?y b?c c?a tóc. D? l??ng hóa ch?t
ho?c sâu s?c thanh l?c lo?i b? 'môi tr??ng' l?ng ??ng bên trong c?u trúc tóc. Nuôi d??ng và
hydrat tóc b?t k? lo?i là ??c bi?t khô và ???c ?i?u tr?. S? k?t h?p c?a Keratin và collagen
t?o ra bên trong c?u trúc c?a tóc ?i?u ki?n t?i ?u ?? nh?n ???c các giai ?o?n ti?p theo c?a
?i?u tr?.

M?T N? TÓC CHUYÊN SÂU SÂU
giai ?o?n 2-pH 4.0/4.5
Chuy?n d?ch c? c?u m?t n? v?i các Keratin, collagen là cho t?t c? các lo?i tóc ch? y?u là
khô và ngu si ??n ??n. Nuôi d??ng và hydrat thâm nh?p trong giai ?o?n tr??c ?ó 1 m? quy
mô b?ng cách s? d?ng d?u g?i ??u làm s?ch m?m m?i. Trong th?i gian ti?p xúc v?y ?óng
b?ng cách gi? các thành ph?n ho?t ??ng.

S?A CH?A X?T TÓC LOTION
Giai ?o?n 3-pH 4,5/5,0
Kem d??ng da keratin 's?a ch?a và reconstructs c?u trúc bên ngoài c?a tóc b? h? h?i do
ph??ng pháp ?i?u tr? hóa ch?t' nh? các protein keratin và collagen phân t? ?ính kèm b?n
thân ?? làm cho mái tóc m?nh m? h?n và ?àn h?i h?n. Cung c?p cho c? th? và kh?i l??ng
?? m?ng tóc hay c?o râu.
tr?n gói: Chai PURIFYING d?u G?I 500 ml; Chuyên sâu m?t n? 500 ml n?i; Kem d??ng da
phun x?t chai không khí t? 200 ml; Kit t?i nhà ho?c trên ???ng: 3 chai 100 ml.

G? THI?T L?P CHO ?NG D?NG KERANTIN. M?T N? P
Thi?t l?p bao g?m m?t thìa là m?t d?ng c? bàn ch?i và m?t bát b?ng g?.
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