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SELIÀR KERATIN
argan & keratin

Nghi l? v? ??p mà ph?i m?t l?i th? c?a s?c m?nh t?ng h?p hoàn h?o c?a keratin Argan ,
d?u d?u h?t lanh và l?a protein, ho?t ??ng nguyên t?c xuyên t?t c? các công th?c. Không
có ph?m vi Keratin lý t??ng cho permed và th?ng tóc , x? lý, Sunfat natri clorua ???c thêm
vào và Parabens.
KERATIN d?u G?I, d?u g?i sau ?i?u tr?
Làm s?ch và t?ng c??ng s?i t? bên trong , b?ng cách ??t màu s?c và niêm phong l?p bi?u
bì.
?óng gói: 15 ml gói , chai 350 và 1000 ml.
M?t n? m?t n? KERATIN ?i?u tr?
Nuôi d??ng và ?m s?i t? bên trong , b?ng cách ??t màu s?c và niêm phong l?p bi?u bì.
?óng gói: 15 ml gói , bình b?i 500 và 1000 ml.
Kem d??ng da phun bài ?i?u tr? KERATIN mà không r?a
Th?c hi?n m?t ?n ??nh hi?u qu? acidifying , b?o v?, và kéo dài c??ng ?? , r?c r? và th?ng
nh?t c?a M? ph?m màu.
bao bì: 200 ml.
ENERGIZER-KERATIN c? c?u l?i ngay l?p t?c phun
V?i Nitrogenous Keratin và Argan. Cung c?p cho c? th? và kh?i l??ng , giai ?i?u, làm cho
tóc m?m, ánh sáng t??i sáng , mà không n?ng c?ng không dính.
bao bì: 150 ml.
KERATIN ?i?u tr? chuy?n d?ch c? c?u kem chia k?t thúc
Mà không c?n r?a. S?a ch?a split k?t thúc và b?o v? l?p bi?u bì. Hành ??ng ch?ng Frizz.
?óng gói: gói 3 ml và 100 ml ?ng.
?i?u tr? KERATIN ?i?u hòa không khí-?i?u hòa hai pha bài-no-r?a
Detangles , Crisis và ?m s?i tóc ?? l?i tóc m??t sáng bóng , và d? dàng ?? ch?i. Hành ??ng
ch?ng Frizz và b?o v? kéo dài c??ng ?? , r?c r? và th?ng nh?t c?a M? ph?m màu.
?óng gói: chai v?i 200 ml phun vòi phun.
Ch?t l?ng ch?t l?ng brasiliana zero keratin KERATIN
??c bi?t c? c?u l?i hành ??ng áp d?ng cho mái tóc c?a b?n làm cho h? ngay l?p t?c m?m
và m??t sáng bóng , lo?i b? frizz và k?t thúc phân chia. B?o v? tóc ironed , permed và ?i?u
tr? b?ng oxy hóa ??i lý, làm cho chúng m?m và vitali.
?óng gói: 3 ml gói và chai 100 ml.
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