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RAYWELL SAU MÀU ARGAN VÀ KERATINA
dây chuy?n c?i t?o cho tóc màu và ?i?u tr?

D?u Argan ???c s? d?ng trong m? ph?m và các s?n ph?m tóc nh? ??c tính ch?ng oxy hóa
gi? ?m và ?àn h?i cao. D?u này ???c chi?t xu?t t? các lo?i trái cây c?a Argania Spinosa
m?c ??c quy?n ? Maroc. Nó ch? y?u ???c s? d?ng trên tóc khô giòn và thi?u ?? bóng vì nó
mang l?i cho nó s?c m?nh và hydrat hóa. Cho ?n các s?i mao m?ch mang l?i cho tóc t?a
sáng và linh ho?t' chi?n ??u tách ??u và khô. Keratin là m?t protein t? nhiên và chính có
giá tóc. Nó bao g?m các chu?i axit amin dài ???c ?óng khung b?i vitamin và các nguyên t?
vi l??ng. Chu?i Keratin t?o ra các s?i hình giác mang l?i cho tóc r?n ch?c và c?nh giác nói
ng?n g?n, v? ngoài kh?e m?nh và m?nh m? mà t?t c? tóc nên có. Các tác nhân bên ngoài
nh? khói b?i, s?c nóng m?nh m? c?a máy s?y tóc và các s?n ph?m kém ch?t l??ng làm cho
tóc b? r?ng keratin, vì v?y ngày nay ngày càng c?n thi?t ph?i mang theo các ph??ng pháp
?i?u tr? và các s?n ph?m c? th? keratin t? nhiên ?? làm h? h?ng và ?i?u tr? tóc.

D?U G?I SAU MÀU
Ch?t t?y r?a d?ng kem mao m?ch v?i d?u argan và axit pH keratin. Nó có tác d?ng g?i ??u
và ?i?u hòa trên tóc màu và ???c ?i?u tr?.

M?T N? SAU KHI MÀU
M?t n? mao m?ch có n?ng ?? ho?t ch?t cao c?a d?u argan và keratin v?i pH axit. Tái c?u
trúc sâu tóc' ?óng v?y mang l?i s? m?m m?i và d? ch?i cho mái tóc màu và h? t?n.
gói: chim ?ng 250 và 1000 ml.

RIGENOIL SAU MÀU S?C
Ch?t l?ng v?i mu?i khoáng d?u argan và d?u x? quý giá là m?t ph??ng pháp ?i?u tr? tái t?o
cho s?i tóc màu và ???c x? lý v?i hi?u qu? ngay l?p t?c. Nó tái t?o s?i tóc sâu, ?? l?i mái
tóc m??t mà m?m m?i và ?? s?.
?óng gói: Chai 250 ml.

Crystal
Ch?t l?ng silicon ???c trang trí b?ng d?u argan và keratin phân b? trên tóc v?i li?u l??ng
nh? mang l?i s? nuôi d??ng m?nh m?' ?? l?i mái tóc m??t mà và ???c b?o v? kh?i các y?u
t?.
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?óng gói: Chai 100 ml
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