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GIA ?ÌNH PHÚT
brightens và b?o v? màu tóc

Phong phú v?i chi?t xu?t c?a Salina Caper ch?i t? trang tr?i c?a ông Salvatore D'amico c?a
Leni, Isola di Salina (ME), m?t ?oàn ch? t?ch ch?m th?c ph?m. Các chi?t xu?t là giàu
polyphenol, mà ?óng m?t hành ??ng b?o v?. Capers, trong th?c t?, ch?a quercetin, m?t
acid amin m?nh m? ho?t ??ng ?? b?o v? c?u trúc tóc.

D?U G?I ??U MINU
D?u g?i soi sáng và b?o v? cho ?i?u tr? màu tóc. Hành ??ng ch?t t?y r?a tinh t? c?a nó b?o
v? màu, Gi?
t?a sáng dài.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho tóc ??t, Mát-xa nh? nhàng, r?a s?ch và l?p l?i các ?ng
d?ng. Ti?n hành sau ?ó v?i ?i?u hòa không khí MINU ho?c MINU tóc m?t n?, tùy thu?c vào
s? c?n thi?t.
bao bì: 75 ml chai.

MINU ?I?U HÒA NHI?T ??
?i?u hòa nhi?t ?? chi?u sáng và b?o v? cho ?i?u tr? màu tóc. Xây d?ng c?a nó, ???c ch?
??nh ?? g? r?i tóc c?a b?n màu, là lý t??ng ?? nuôi d??ng, b?o v? và cung c?p cho bóng
c?c.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng trên tóc ??t sau khi d?u g?i ??u, ?? l?i MINU ??t ra 5-10
phút, ch?i và r?a s?ch.
bao bì: 75 ml chai.

MINU TÓC MASK
Phát sáng và khôi ph?c l?i m?t n? cho ?i?u tr? màu tóc. Công th?c c?a nó sâu s?c nuôi
d??ng, cung c?p cho bóng c?c và b?o v? cu?c s?ng c?a màu s?c.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng trên tóc ??t sau khi d?u g?i ??u, ?? l?i MINU ??t ra 10-15
phút, ch?i và r?a s?ch.
bao bì: 75 ml chai.
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