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 Your Highness M??t Tóc 
 ?? dày và t?a sáng 
Hoa o?i h??ng, Wisteria, Jasmine và Violet cho dinh d??ng cho tóc làm cho nó m?m m?i
và ánh sáng, toàn thân, d? ch?u khi ch?m vào. Lý t??ng ?? có ???c m?t kh?i l??ng b?t
th??ng.
h?p  :.  250 ml chai

 Hoàng thân ROOT BOOST C?A B?N PHUN 
M?t ph?n l?n c?a kh?i l??ng t? r?. M?t s??ng dày tóc t? g?c, t?ng c??ng và làm m?m nh?ng
l?i khuyên, t?o ra l?c ??y c?n thi?t ?? h? tr? mà không có tr?ng l??ng nó xu?ng. Cho m?t
phong cách lâu dài.
h?p  :  250 ml phun chai
.
 C?A B?N Hoàng thân dày GEL CREAM 
M?t kem gel ?? ??m b?o m?t kh?i l??ng hoàn h?o, m?t s? pha tr?n c?a hoa nhài, Violet và
các b? l?c tia c?c tím giúp b?o v? tóc làm cho nó kh?e m?nh và toàn thân.
h?p  :.  215 ml chai

 Hoàng thân CÔNG TY C?A B?N GI? Hairspray 
M?t phun cho mái tóc hoàn h?o luôn luôn t?i ch?, m?t rào c?n ch?ng l?i các tia UV.
B?o v? tóc t? các ??i lý bên ngoài trong t?t c? các mùa. Tóc m??t, sáng bóng, ki?m soát và
b?o v? trong su?t c? n?m.
h?p  :.  300 ml chai

 C?A B?N Hoàng thân tr?ng l??ng SHINE PHUN 
Các liên l?c cu?i cùng cho m?t phong cách l?n và xu?t hi?n kh?e m?nh. Phun không có chi
phí và nh? các ch?t d?n xu?t c?a t? l?a lo?i b? xo?n c?ng t? tóc cho l?c l??ng và ?? sáng.
h?p  :  200 ml phun chai .
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