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BIOLAGE ULTRA ?M SUGARSHINE
H? th?ng cai nghi?n-chà tóc ?i?u tr? tóc

?i?n ???ng, nh? nhàng tinh khi?t brilliantined tóc cho ??p.
Ô nhi?m, b?i, kéo dài vi?c s? d?ng các s?n ph?m h? t?o ra d? l??ng xây d?ng trên s?i tóc,
cân n?ng xu?ng mái tóc c?a b?n và smothering c?a ?? sáng t? nhiên. BIOLAGE t?o ra các
h? th?ng ??u tiên ?? chà cho mái tóc c?a b?n: SUGARSHINE.
?? có m?t mái tóc s?ch, ánh sáng và ??p t? nhiên là ?i?u c?n thi?t ?? gi?i phóng các tóc t?
t?p ch?t, gây ra cho h? th? m?t l?n n?a và SUGARSHINE là câu tr? l?i cho nhu c?u này.
• Sâu làm s?ch tóc và mi?n phí t? d? l??ng và các t?p ch?t.
• ?óng m?t nh? nhàng trên s?i tóc, làm nh? hydrat hóa và l?nh.
• Cho th?y v? ??p t? nhiên c?a mái tóc c?a b?n.
• Cam và chanh h??ng v? g?i lên m?t c?m giác v? v? sinh, s?ch s?.

1. T?Y T? BÀO CH?T
?ÁNH BÓNG TÓC SCRUB
• Hành vi tr?c ti?p trên các b? m?t tóc;
• lo?i b? t?p ch?t;
• nuôi d??ng v?i các ??i lý làm ??t;
• c?ng phù h?p ?? s? d?ng trong da.
container: jar 220 g.

2. LÀM S?CH
D?U G?I ??U
D?u g?i ??u mi?n phí silicone nh? nhàng lo?i b? các t?p ch?t th?m ??i lý.
?óng gói: chai 250 ml.

3. ?I?U KI?N
?I?U HÒA NHI?T ??
T? nhiên làm ??t ??i lý làm cho hydrat hóa, cho tóc rõ r?t cho ?n.
?óng gói: ?ng 200 ml.

4. ÁNH SÁNG
S??NG MÙ CHI?U SÁNG
Tr??c khi làm khô, s? d?ng âm u soi sáng cho m?t hi?u ?ng cu?i cùng enlightening.
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tr?n gói: 125 ml chai x?t.
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