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C?N THI?T

Các nhà nghiên c?u Eugene Perma ?ã xác ??nh nhi?u ngu?n khác nhau c?a s? m?t cân
b?ng c?a tóc và các nghi th?c ph?c t?p c?a tu? ch?nh làm ??p , ?? ?áp ?ng các nhu c?u c?
th? c?a b?t k? lo?i. V?i ESSENTIEL c?a Eugene Perma Professionnel là các
nghiên c?u là lúc d?ch v? c?a s?c s?ng c?a tóc và cung c?p các ph??ng pháp ?i?u tr?
chính xác cao v?i m?i thành ph?n ho?t ??ng.
?u ?i?m: m?i s?n ph?m ???c hình thành nh? là m?t , ??u tiên nh?n, ?? có ???c m?t ?i?u tr?
?ó thâm nh?p sâu vào tóc ho?c s?i c?a da ??u ?? cung c?p cho các hành ??ng c?a các
thành ph?n ho?t ??ng , trong ??i phó v?i m?t v?n ?? c? th? trong chi?u sâu và cung c?p
cho m?t c?m giác ??y ?? t?t ???c. T?t c? s?n ph?m ???c ki?m tra dermatologically.
Ph??ng pháp ?i?u tr? ESSENTIEL cung c?p m?t dòng cho m?i nhu c?u c?a tóc hay da ??u
, m?i v?i m?t công ngh? c?t lõi khác nhau và màu s?c khác nhau tham kh?o. Nó thu?c v?
ph?m vi c?a tóc ch? NUTRIGENESSE nh?y c?m và siêu sensitized.

D?U G?I ??U NUTRIGENESSE
tóc khô và nh?y c?m bán ch?y nh?t c?a ESSENTIEL
Các Ceramidik ph?c t?p , Mimetic ceramides d?a trên, ph?c h?i cân b?ng lipid c?a tóc v?i
m?t ngu?n cung c?p thích h?p c?a ch?t béo c?n thi?t. S?a ch?a nh?ng thi?t h?i c?a bê tông
s?i lipid , ng?n ng?a tóc v? và tái xu?t hi?n c?a k?t thúc phân chia. Tóc v?i nhau trong su?t
c?a thanh thi?u niên. Hoàn h?o untangled ???c tái sinh và không b? ?nh h??ng b?i các t?p
phim c?a , khô, . D?u g?i ??u nuôi d??ng và Crisis s?i tóc là nh? m?t hi?u ?ng làm m?n
trên l?p bi?u bì cho l, azione Ceramidik ph?c t?p.
K?t qu? tìm ki?m: ngu?n c?p d? li?u ch?i và Crisis s?i. Giúp ?? g? r?i tóc. Cho m?m m?i và
?? sáng.
?óng gói: flacon 250 và 1000 ml.

C? th? ?i?u tr? d?u và tóc
ph?i có c?a ESSENTIEL
D?u ?i?u tr? là m?t th?i ?i?m th?c s? c?a ni?m vui cho tóc và toàn b? c? th?. Là m?t nghi l?
sang tr?ng ph?c h?i tóc bóng và êm ái c?c. D?u có tính ch?t ??c bi?t. K?t c?u không nh?n
ti?t l? t?t c? tóc Làm ??p và nuôi d??ng c?a s?i sâu.
K?t qu? tìm ki?m: thâm nh?p ngay l?p t?c vào tóc. T?ng c??ng và revitalizes. Nuôi d??ng
trong chi?u sâu.
bao bì: 100 ml chai.
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