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DIKSONATURA MÀU VÀ ???C ?I?U TR? TÓC ?I?U TR?
D?u g?i ??u, ?i?u hòa nhi?t ?? và m?t n?

D?u G?I v?i rosehips
T?m xuân và chi?t xu?t Saponaria tôn t?o các công th?c, tr? v? nh?ng giai ?i?u c?a tóc,
trong khi b?o v? và t?ng c??ng màu s?c. S? pha tr?n c?a các axit amin và gi? ?m, cam,
chanh và d?u Mandarin giúp ?? b?o t?n các sáng chói c?a ph?n x? theo th?i gian b?ng
cách gi?m thi?u nh?ng tác ??ng gây thi?t h?i c?a các ph??ng pháp tr? li?u cung c?p êm ái
và kh?i l??ng ?? mái tóc c?a b?n.

?I?U HÒA NHI?T ??
Kem v?i thành ph?n t? nhiên ti?t tóc cung c?p êm ái và s?c m?nh. Nh? có s? ?óng góp c?a
các hoa h?ng hoang dã v?i ch?t ch?ng oxy hóa và thanh l?c và k?t h?p c?a các thành
ph?n ho?t ??ng nh? Lê gai d?u ? ?n ??, t? nhiên x?y ra axit amin mà c?ng c? s?c m?nh
rách và thúc ??y tái sinh tóc b? h? h?i, tinh d?u cam, chanh và ti?ng quan tho?i, ???c nuôi
d??ng tóc, sáng bóng và ???c b?o v? và r?c r? c?a màu s?c nâng cao.
?óng gói: chai 250 ml.

M?T N?
Rosehip chi?t xu?t, Lê gai d?u ? ?n ??, axit amin và làm d?u da, tinh d?u màu da cam,
chanh và Mandarin là các thành ph?n hoàn h?o ?? b?o t?n s? r?c r? c?a màu s?c và cung
c?p các ch?t dinh d??ng c?n thi?t ?? duy trì các ??c tính t? nhiên c?a mái tóc, c?ng c? c?u
trúc.
?óng gói: chai 250 ml.
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