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• Xin chào BLONDIE tóc vàng tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ?? VÀ PHÉP L?
Tóc vàng sáng và b?n nh? hoa cúc mà t??ng opacity và thêm t?a sáng.

• MÀU OBSESSED màu tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ?? VÀ PHÉP L?
Các màu s?c r?c r? nh? công th?c v?i ch?t ch?ng oxy hóa ho?t ??ng m? r?ng lên ??n 32
màu r?a, nh? vi?c s? d?ng k?t h?p các h? th?ng d?u g?i ??u và l?nh.

• Vì v?y dài thi?t h?i, h? h?i tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ??, M?T N?, PHÉP L? VÀ STYLER
Công th?c v?i CERAMIDE giúp t?ng c??ng các tóc dài, gi?m v? lên ??n 90%, b?ng cách s?
d?ng d?u g?i ??u, ?i?u hòa nhi?t ?? và phá v? Fix vs. D?u g?i c? ?i?n.

• ?M ME RICH-gi?t tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ?? VÀ PHÉP L?
Glycerine công th?c s? giúp b?n có ???c 77% * thêm hydrat hóa h? th?ng b?ng cách s?
d?ng d?u g?i ??u và l?nh k?t h?p.

• CAO AMPLIFY t?t tóc
D?u g?i ??u, ?i?u hòa nhi?t ??, phép l? và 2 STYLER
Protein d?a trên công th?c giúp h? tr? các c?u trúc c?a s? k?t thúc c?a tóc và tan rã, cho
phép t?ng trong kh?i l??ng

• Ki?u dáng ??p MEGA-xo?n tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ?? VÀ PHÉP L?
Shea butter công th?c giúp ?? k? lu?t ngô ngh?ch tóc cho tóc lên ??n 5 * l?n m??t mà nh?
vào vi?c s? d?ng k?t h?p các h? th?ng d?u g?i ??u và l?nh.

• CURL xin-xo?n tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ??, PHÉP L? VÀ STYLER
??nh ngh?a l?n tóc trong 72 gi? * nh? emollient Oio s? d?ng gel Jojoba d?u g?i ??u, ?i?u
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hòa nhi?t ?? và Defrizzer.

• K?t c?u trò ch?i-t?t c? các lo?i tóc
D?U G?I ??U, ?I?U HÒA NHI?T ??, PHÉP L? VÀ STYLER
Tóc g?n sóng và k?t c?u ???c xác ??nh trong 48 gi?, thông qua s?c m?nh c?a các polyme,
t?o ra các c?u trúc và xác ??nh sóng, b?ng cách s? d?ng d?u g?i ??u, ?i?u hòa nhi?t ?? và
Mess Extender.
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