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Là m?t dòng c?a th? h? m?i ??i di?n cho m?t th?c s? sang tr?ng cho mái tóc c?a b?n. Dãy
núi SELIÀR sang tr?ng ?áp ?ng m?t nhu c?u c? b?n và ph? bi?n r?ng rãi: d??ng ?m và
làm sáng tóc c?a b?n khô, ngu si ??n ??n và m?t n??c. V?i th??ng xuyên s? d?ng ?i?u tr?
??y ??, tóc tr? l?i ?? ???c s?ng ??ng, m??t và m?m m?i khi ch?m vào, sáng bóng và ??y ??
c?a nh?ng ph?n ?nh lung linh. K?t qu? ???c ??m b?o b?ng Công ngh? Extra-bóng, là k?t
qu? c?a m?t s?c m?nh t?ng h?p gi?a b?n s?c 5 vitamin thi?t y?u cho v? ??p c?a tóc tái
sinh hành ??ng, hydrat và th?p sáng ph?c t?p vitamin và m?t s? pha tr?n c?a các lo?i d?u
nhà th?c v?t h?c ng??i nuôi d??ng tóc Làm cho nó m?m m?i và sáng bóng.
Ph?m vi bao g?m:
• D?u g?i ??u sang tr?ng ?m.
bao bì: chai 100, 350 và 1000 ml.
• M?t n? cao c?p 1 phút hydrat hóa ngay l?p t?c.
bao bì: chai 100 và 300 ml; 1000 ml chai.
• LUXURY d?u bóng Enhancer.
bao bì: h?p v?i 15 máy tính t? 30 ml; 100 ml phun.
• Kem d??ng da cao c?p chuyên sâu sáng x? lý l?nh trong ?ng, ??c bi?t, ??i di?n cho
nhi?u s?n ph?m ?a n?ng nh?t có th? ?? t?ng c??ng hi?u ?ng l?nh và enlightening so v?i
tiêu chu?n ?i?u tr? b?ng dòng Sang tr?ng và do ?ó là lý t??ng r?t khô tóc và tr??ng h?p khó
kh?n.
bao bì: 12 ml vial h?p 12 chi?c.
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