
 

  
Ph??ng pháp ?i?u tr? - ch?m sóc tóc - INEBRYA

OGENEX S?I PERFECTOR
b?o v? ?i?u tr? thu?c b?

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/inebrya

OGENEX S?I PERFECTOR
b?o v? ?i?u tr? thu?c b?

B?o v? ?i?u tr? tonic cho hóa h?c ?i?u tr? tóc.
M?t s?n ph?m thu?c b? mà h?n h?p màu ho?c thu?c t?y làm cho các ?ng d?ng an toàn h?n
b?ng cách b?o v? ??ng th?i t?ng c??ng tóc trong ph??ng pháp ?i?u tr? hóa ch?t. Công th?c
v?i m?t ??c bi?t phân t? Amino ph?c t?p (complex axit amin c?a ngu?n g?c th?c v?t), thâm
nh?p vào tóc trong quá trình hóa h?c, s? b?o v? và c?i t?o các ch?t x? t? bên trong.
OGENEX tích h?p li?n m?ch v?i hai ?i?u tr? c? th? h? th?ng Inebrya, k?t qu? là:

• GI?I THI?U PRO-MÀU KIT
Các gói hoàn ch?nh ?? s? d?ng trong và sau khi d?ch v? màu cho b?o v? t?i ?a c?a tóc,
làm cho nó m?nh m? và kh?e m?nh, v?i màu s?c t??i sáng và b?n B?. Kit ch?a s?i màu và
70 ml tr?n màu PERFECTOR hoàn h?o 125 ml d?u g?i ??u và màu s?c hoàn h?o
100 ml ?? ?óng d?u và khuy?ch ??i th?m M? màu kem.

• ?NG H? VÀNG GI?I THI?U KIT
Ba s?n ph?m s? d?ng trong và sau khi ph?c h?i hành ??ng sâu, nám trên mái tóc sáng
bóng và tái t?o m?t tóc vàng sáng bóng. Kit có ch?a s?i PERFECTOR 70 ml ?? ???c h?n
h?p ?? Whitener, PRO-BLONDE d?u G?I 100 ml kem 125 ml và cô gái tóc vàng hoàn h?o
?? sáng l?p màu s?c và các v?t không có tông màu vàng không mong mu?n. Ogenex c?ng
có th? ???c s? d?ng trong d?ch v? c?a
v?nh vi?n, b?ng cách phun n??c ?? b?o v? và xây d?ng l?i tóc cho xo?n toàn thân, supple
và sáng bóng. OGENEX s?i PERFECTOR s? cho k?t qu? c?c k? m?nh m? và tái sinh tóc
sáng bóng, fleshed ra t? c? s? ??n m?i.
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