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 ?i?u tr? cao m? ph?m ???c thi?t k? ?? khôi ph?c l?i s?c kh?e c?a tóc, c?c k? hi?u qu? cho
nh?ng ng??i nh?n m?nh b?i các y?u t? môi tr??ng, nó c?ng là lý t??ng sau khi mùa hè, khi
m?t tr?i và không khí mu?i khô héo và làm suy y?u c?u trúc c?a tóc. V?i m?t s? m?i l? tuy?t
??i : Fall l? ch?a b?nh và phòng ng?a phun d?u g?i ??u có th? r?i vào, h? th?ng phân ph?i
khí sáng t?o mi?n phí, c?p b?ng sáng ch? v?i thành công phi th??ng, cho phép ??n gi?n
hóa cách áp d?ng: m?t c? ch? r?t ??n gi?n, ?? ???c g?n g?i h?n nhu c?u c?a tóc và khách
hàng c?a h?, trong khi tôn tr?ng môi tr??ng. 

 13 S?CH CH?NG HAIR M?T LOTION 
Làm s?ch kem d??ng da v?i chi?t xu?t th?c v?t có ch?a m?t y?u t? t?ng tr??ng cho s? kích
thích c?a các mao m?ch. Nó c?i thi?n ch?t l??ng th?m m? c?a tóc và da ??u, nó nh? nhàng
làm s?ch và ti?p thêm sinh l?c các nang tóc. ??c bi?t thích h?p cho da ??u nh?n, da ti?t bã
và b?t t?nh.
 cách s? d?ng nó :  sau khi ??t keo x?t tóc cho 13 l?n 13 làm s?ch ch?ng r?ng tóc
LOTION tr?c ti?p trên tóc và massage k?. R?a s?ch và l?p l?i m?t ?ng d?ng th? hai. ??
trong kho?ng m??i ba phút và r?a s?ch.
h?p  :  125 ml chai. 13 Energizing ch?ng r?ng tóc LOTION 
Kem d??ng da ?i?u tr? t?p trung cho ph??ng pháp ?i?u tr? r?ng tóc, d?a trên ch?t chi?t xu?t
t? ??th?c v?t, có ch?a m?t y?u t? t?ng tr??ng ? kích thích ho?t ??ng c?a các mao m?ch. B5
ti?n vitamin và vitamin E ch?ng lão hóa, làm ch?m quá trình m?t mát và c?i thi?n s?c kh?e
t?ng th? c?a tóc. Phun trong 13 ?i?m và massage c?n th?n.
 cách s? d?ng  : Sau khi g?i ??u v?i ch?ng hairloss 13 Cleansing kem d??ng da, áp d?ng
13 Energizing ch?ng r?ng tóc LOTION, tách tóc v?i ngón tay c?a b?n và phun 13 l?n tr?c
ti?p vào th? m?c g?c, làm cho m?t chút gây áp l?c v?i các ngón tay c?a b?n trong m?t hình
tròn trên da ??u, ?? th?c hi?n m?t massage shiatsu. G?i ý: 1 trong tr??ng h?p c?a m?t s?i
tóc ?áng k? là khuy?n khích s? d?ng hàng ngày trong kho?ng m?t tháng. 2 ° ?? ng?n ng?a
r?ng tóc khuyên b?n nên áp d?ng ít nh?t 3 l?n m?i tu?n. 3 ° cho tóc m?t m?i, m?ng và giòn
khuyên b?n nên áp d?ng ít nh?t hai l?n m?t tu?n trong m?t th?i gian dài.
h?p  :  75 ml chai .
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