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CÔNG NGH? CAO T? NHIÊN: NUÔI D??NG

-D?u G?I pH 5.5
cho m?t n??c da và cho gi?t và giòn tóc
D?u g?i ??u cho khô da ??u và tóc khô và giòn tóc là không có c?u trúc. Ch?a ch?t chi?t
xu?t t? nho fitoceutici , nh? b? m?t, tinh d?u petitgrain ti?ng ph? thông và ylang ylang.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

Tái c?u trúc MIRACLE-pH 4.5
T?t c? các lo?i tóc b? h? h?i m?nh m?
S?a ch?a bôi tóc c?c k? h? h?ng. Ch?a ch?t chi?t xu?t t? fitoceutici nho , hydrolysed
keratin keratin k?t h?p v?i, d?u petitgrain ti?ng ph? thông và ylang ylang.
bao bì: 1000 ml chai.

?n chay MIRACLE-pH 4
lo?i kem d??ng ?m cho tóc khô và d? v?
Kem r?a m?m dùng cho tóc giòn và d? v? , không có c?u trúc. Ch?a ch?t chi?t xu?t t? nho
fitoceutici , g?o acai d?u và Passionflower , jojoba d?u và h?nh nhân b?, d?u, petitgrain
ti?ng ph? thông và ylang ylang.
?óng gói: chai 250 ml.

S?a ong chúa tóc PLUS-pH 4.4
mineralizing quá và m?t n??c da
Nhi?u ho?t ??ng khu ph?c h?p lý t??ng ngay c? sau khi làm s?ch ?i?u tr?. Mineralizing cho
c? hai chuyên nghi?p và bán l?.
h??ng d?n s? d?ng: xoay n?p cho ??n v? c?a chi?c nh?n và th?t ch?t , l?c d?ng c? và áp
d?ng cho da ??u mát-xa.
bao bì: 8 ml l? h?p t? 6 máy tính.

S?NG ENZYME truy?n PLUS-5 ?? pH
tóc m?m là nuôi d??ng và b?o v?
Gi? ?m ch?t l?ng ?? b?o v? và g? r?i tóc khô và b? h? h?i. Ch?a ch?t chi?t xu?t t? fitoceutici
nho tinh d?u Petitgrain ti?ng ph? thông và ylang ylang , sod, bông n?. Mà không c?n r?a.
?óng gói: chai b?m phun 100 ml khí.

HAIRBUILDING PAK-pH 4
tái c?u trúc cho tóc khô và b? h? h?i
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Thích h?p cho c? c?u l?i và nuôi d??ng tóc sâu , cho bóng và êm ái nh? ch?t chi?t xu?t t?
nho, fitoceutici, omega-9 , keratin, tinh d?u petitgrain ti?ng ph? thông và ylang ylang.
?óng gói: chai 250 ml.
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