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CHÌA KHÓA TRÁI PHI?U

Tái sinh tóc và b?o v? trong m?i d?ch v? k? thu?t:
• ??i màu;
• Màu;
• Th??ng tr?c;
• Là (?i).
Bí m?t v? khí cho tóc tái t?o và b?o v? trong m?i d?ch v? k? thu?t. H? th?ng chuyên nghi?p
b?o v?, s?a ch?a và Crisis s?i tóc trong d?ch v? k? thu?t. Làm gi?m m?t ?? ?àn h?i và s?c
m?nh b?ng cách ??m b?o m?t mái tóc kh?e m?nh. Nh? vào các thành ph?n t?t ch?a trong
KEY BOND, tóc sau khi màu, t?y tr?ng, tóc th?ng & Perm, l?i s?c m?nh, c? th?, silkiness
và bóng.

TRÁI PHI?U CHÍNH 1
S?a ch?a các ch?t l?ng
Ng??i duy nh?t trong m?t ??nh d?ng li?u duy nh?t th?c t? và an toàn. Nó là m?t k?t h?p c?a
các axit amin xâm nh?p sâu trong tóc. Nh? r?t l?nh ??i lý, th?c hi?n m?t hành ??ng tái c?
c?u và ch?a các s?i. B? h? h?i tóc ph?c h?i s?c m?nh, c? th?, t?a sáng, silkiness và c?a
phong trào t? nhiên do t? ch?c l?i các s?i.

TRÁI PHI?U CHÍNH 2
V?
Hoàn thi?n ?i?u tr? b? sung cho hi?u su?t c?a các phím trái phi?u s?a ch?a tóc ch?t l?ng 1.
T?ng c??ng tóc cho t?a sáng, êm ái và m?t hi?u ?ng m??t. Nuôi d??ng và revitalises. Tr?
v? mái tóc b? h? h?i c?a chuy?n ??ng t? nhiên, realigning các s?i.
L?i ích:
• B?o v? s?i tóc trong b?t k? lo?i công vi?c k? thu?t;
• K?t qu? ngay l?p t?c;
• ??c bi?t êm ái;
• Hi?u qu? ch?ng Frizz;
• Cao phá v? s?c m?nh;
• Gia t?ng ?áng k? tính ?àn h?i c?a tóc;
• T?ng lên s?c m?nh và c? th?;
• Thích h?p cho t?t c? các lo?i tóc, c? t? nhiên và hóa h?c ???c ?i?u tr?;
• Có th? ???c s? d?ng v?i ph??ng pháp tr? li?u hóa ch?t c?a b?t k? công ty và th??ng hi?u;
• D?ch v? hi?u c?t m?i ?? c?i thi?n lòng trung thành c?a khách hàng và l?i nhu?n.
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?óng gói:
-KEY BOND 1 repairman ch?t l?ng trong ?ng tiêm;
-PHÍM trái phi?u 2 500 ml chai hoàn thi?n.
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