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PROTOPLASMINA SPECIALI KERAFARM
H? th?ng tái t?o s?i tóc sâu

?ây là h? th?ng tái t?o m?i lý t??ng cho tóc b? h? t?n do ti?p xúc liên t?c v?i các hóa ch?t
nh? t?y tr?ng ho?c ngâm, nhu?m v?nh vi?n, ?i ho?c nhi?t có ngu?n g?c t? máy ép tóc và
các ?ng su?t c? h?c khác nhau. B?o v? tóc kh?i gãy r?ng trong quá trình t?y tr?ng và
nhu?m màu k? thu?t 'làm gi?m ?áng k? tóc gãy r?ng và thúc ??y vi?c duy trì ch?t l??ng tóc
trong quá trình hóa h?c.
KERAFARM có th? ???c s? d?ng ?? ?i?u tr? tóc ngay c? khi không c?n k?t h?p nó v?i các
ph??ng pháp ?i?u tr? màu k? thu?t ho?c t?y tr?ng ho?c du?i th?ng.

MÀU
Nó hoàn toàn t??ng thích v?i t?t c? các h? th?ng màu chuyên nghi?p 'không thay ??i cách
b?n làm vi?c và không thêm b?t k? b??c nào vào công vi?c t?y tr?ng và màu truy?n th?ng.

M?N HO?C XO?N
Nhân liên k?t keratin 'c?i thi?n và t?ng c??ng c?u l?u hu?nh b? h? h?ng trong quá trình ?i?u
tr? tr??c ?ó. S?n ph?m KHÔNG có kh? n?ng ?i nh?ng có th? ???c k?t h?p v?i nó ho?c sau
khi ?i?u tr? ?? c?i thi?n k?t qu? cu?i cùng. Vi?c ?i?u tr? bao g?m hai giai ?o?n s? 1 và s?
2 c?ng v?i d?u g?i c? th?.

HUY?T THANH TÁI T?O S?I N ° 1
Nó nên ???c tr?n l?n v?i ?i?u tr? (??i màu ho?c màu s?c).
?óng gói: chai 400 ml.

N°2 CREAM ELITÈ TÁI THI?T CU?I CÙNG
Nó nên ???c áp d?ng sau khi d?u g?i c? th? pH 4'5 ?? t?ng c??ng hoàn toàn b? m?t bên
ngoài c?a tóc.
?óng gói: chai 250 ml.

SH SHAMPOO pH 4'5 T?M HÀNH ??NG C? TH?
?óng gói: chai 250 ml.
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