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 dòng ph?c h?i 
?ây là dòng ph??ng pháp ?i?u tr? chuyên nghi?p dành riêng cho ph? n? Echosline c?a t?t
c? các l?a tu?i. Làm giàu v?i Oceaxyl Botanic ph?c t?p làm b?ng cây th?y sinh t? nhiên,
?óng tái c? c?u hi?u qu?, b?o v? và c?ng c? cho khô, h? h?ng, ?i?u tr? b?ng ch? ng?n và
d? b? v?.

 t?c s?p x?p D?u g?i ??u 
Lý t??ng cho khô, x? lý b?ng ch? ng?n và d? b? v?. Làm giàu v?i Oceaxyl ph?c t?p, nuôi
d??ng và gi? ?m, b?o v? và t?ng c??ng thân. C?ng thêm:. Hành ??ng Detoxifying
 h?p :.  chai 250 ml và 1000

 hai pha TÁI C? C?U ?I?U - pH 4 
Lý t??ng cho mái tóc t?t, c?n ki?t và m?t n??c, ph?c h?i s?c s?ng và kh?i l??ng mà không
có tr?ng l??ng, bao bì thân v?i m?t màng b?o v? ch?ng v?. C?ng thêm:. Ch?ng ô nhi?m
hành ??ng
h?p  :.  250 ml chai

 ch?a b?nh MASK - pH 3.5 
Lý t??ng cho khô, giòn và x? lý, k? lu?t, nuôi d??ng và s?a ch?a, ng?n ng?a s? hình thành
c?a ch? ng?n. Cung c?p cho mái tóc tr? trung h?n, kh?e m?nh và ??y s?c s?ng. C?ng
thêm:. Hành ??ng cân ??i l?i sau khi m?t k? thu?t viên d?ch v?
h?p  :.  250 ch?u và 1000 ml

 LOTION KHÔNG Khôi ph?c r?a 
Lý t??ng cho khô, màu và khai thác ph??ng pháp ?i?u tr? hóa ch?t. Công th?c c? th? c?a
nó làm giàu v?i Oceaxyl Complex ?óng làm s?ng l?i hi?u qu?, Detangling và làm m?m cho
th?y tóc b? y?u ?i, ngu si ??n ??n và không có c?u trúc v?i m?t ?i?u ki?n t?i ?u c?a ??
bóng, giai ?i?u và vitalità.Plus :. Hành ??ng tái c? c?u sâu 
 h?p :.  10 ml chai thu?c trong m?t gói 12 chi?c

 MOUSSE c?ng c? 
Lý t??ng cho tóc giòn, khô và ?i?u tr?. Xây d?ng v?i Protein lúa mì và n?ng l??ng m?t tr?i
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l?c, nuôi d??ng, ph?c h?i và b?o v? các s?i tóc, chu?n b? các n?p g?p cho m?t b?t ??ng
s?n ??y ?? kh?i l??ng. Thêm: Hành ??ng ho?a tri? hai : m?t mái tóc ??t làm cho nó d? dàng
h?n ?? g?p, tóc khô cho m?t k?t thúc t? nhiên
.h?p  :  250 ml chai .
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