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NUTRI CH?M SÓC

Là m?t ch??ng trình chuyên nghi?p M? ph?m cung c?p dinh d??ng và hydrat hóa ?? khô
tóc là giòn và c?ng th?ng, làm cho chúng m?m , ch?i, sáng và s?ng ??ng nh? s?c m?nh
t?ng h?p protein s?a và h?t lanh.

D?U G?I ??U
Công th?c c? th? c?a nó phong phú v?i protein s?a cung c?p ch?m sóc và dinh d??ng ??
khô tóc là giòn và c?ng th?ng , làm cho chúng m?m và vitali.
?óng gói: chai 350 và 1000 ml

CHUY?N D?CH C? C?U M?T N?
Công th?c c? th? c?a nó phong phú v?i protein s?a ?óng m?t nuôi d??ng và ch?c n?ng
Detangling là làm cho tóc m?m và ??c bi?t là d? ?? ch?i.
?óng gói: chai 500 và 1500 ml

CHUY?N D?CH C? C?U ?I?U HÒA
Phong phú v?i h?t lanh d?u nourishes và m?nh m? ?m tóc , x? len, ?? cung c?p cho êm ái
và t?a sáng.
?óng gói: flacon c?a 1000 và 350 ml

RISTRUTTURANT LCD Các
T?ng c??ng và Detangling hành ??ng v?i Aloe Vera và h?t lanh là lý t??ng cho xo?n Kinky
và permed.
?óng gói: chai 100 ml

TÁI C?U TRÚC MÀ KHÔNG CÓ KEM D??NG DA R?A CHO TÓC KHÔ LÀ QU?N VÀ
?I?U TR?
Phong phú v?i h?t lanh , làm s?ng l?i hành ??ng th?c hi?n m?t Detangling hi?u qu? và làm
m?m , ?ó cho th?y tóc b? suy y?u và ??c ?? m?t ?i?u ki?n c?c ?àn h?i, giai ?i?u và t?a
sáng.
Gói: 10 ml vial v?i gói c?a 12 máy tính cá nhân.

RESTRUCTURING hành ??ng 10 phun m?t n? mà không RINSING
1. ngay l?p t?c ph?c h?i.
2. gi? ?m có hi?u qu?.
3. làm cho các tóc m?m và m??t.
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4. là m?nh m?.
5. lo?i b? frizz và ng?n ng?a k?t thúc phân chia.
6. t?ng t?c ?? và t?o ?i?u ki?n vi?c làm m?n.
7. cho kh?i l??ng và giai ?i?u.
8. b?o v? t? nhi?t ?? ?m và UV tia.
9. t?ng c??ng và b?o v? màu s?c M? ph?m.
10. làm cho tóc sáng bóng và t??i sáng.
?óng gói: chai 200 ml.
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