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?i?u tr? ph?c h?i , t?ng c??ng , làm s?ng l?i Keratin

T? nghiên c?u 

 FreeLimix, ??n ?i?u tr? chuyên nghi?p chuyên sâu ??u tiên d?a trên keratin ?? s?a ch?a
tóc b? h? h?ng và cung c?p cho l?c l??ng và b? h? h?ng.
Các axit amin c?a keratin, thành ph?n ch? y?u c?a tóc, protein ho?t ??ng tái ??nh v? và
xây d?ng l?i mái tóc b? m?t t? bên trong. S?c m?nh t? nhiên c?a tóc ?ang d?n ph?c h?i và
b? sung protein b? m?t cho k?t qu? t?i ?u và lâu dài.
- D?u g?i ??u 1 : c?ng c? và xây d?ng l?i mái tóc bu?c trong t? bào, cung c?p s?c m?nh
tuy?t v?i ?? các s?i. Chai 250, 500 và 1.000 ml
- CHUYÊN SÂU MASK 2 : xây d?ng l?i mái tóc t? bên trong, tái ??nh v? do tác ??ng c?a
ch?t s?ng, các protein b? m?t.
?óng gói : ?ng v?i bôi 40ml
- 3 MASK ?I?U : giàu keratin và các axit amin, c?ng c? tóc, ??m b?o cân b?ng n??c và
gi?m xo?n c?ng
.?óng gói : 150 ml ?ng
- 4 ÁNH SÁNG ch?t l?ng tóc t?t hai pha : ?i?u tr? tái cân b?ng là m?t th?c t?, không r?a, ??
b?o v? tóc cho nó m?t kh?i l??ng và m?m m?i r?t t?t
.Bao bì: chai 150 ml phun
- 4 ch?t l?ng hai pha Tóc là m?t ?i?u tr? ngay l?p t?c, mà không c?n r?a, s?a ch?a mái tóc
sâu khôi ph?c ?? ?àn h?i t? nhiên c?a nó
.thùng ch?a : 150 chai x?t ml 
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