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SINH H?C
No Parabeni - no SLS

M?t dòng trichological hi?u su?t cao, công th?c v?i M? ph?m màu xanh lá cây mà không
Sodium Laureth Sulfate và paraben mi?n phí, do ?ó làm cho các s?n ph?m mà bao g?m
nó hoàn toàn t??ng thích v?i da và tóc. Các công th?c m?i ch?a t? nhiên Nh?t Camellia
(Tsubaki), mà lá tóc sáng bóng và m?m m?i, t? nhiên polyphenol v?i ch?t ch?ng oxy hóa
cao quy?n l?c (ch?ng g?c t? do), da b?t th??ng và c? th? thành ph?n t? nhiên ho?t ??ng.
Các thành ph?n ho?t ??ng trong ng??i ph? n? t? nhiên ?i?u tr? polyphenol chè xanh r?i
(kích thích s? tái sinh và chi?n ??u t? ?nh h??ng c?a các g?c t? do gây h?i), d?u t? nhiên
c?a Tsubaki Nh?t Camelia (bóng tóc), qua tiêm acid hyaluronic ???c liên k?t m? r?ng, phát
hành máy tính b?ng (h? tr? trong tái t?o t? bào da). Thành ph?n ho?t ??ng: polyphenol t?
nhiên c?a ng??i ?àn ông màu xanh lá cây cà phê mùa thu ?i?u tr? (kích thích s? tái sinh và
b?o v? da kh?i các tác nhân bên ngoài), d?u t? nhiên c?a trà Nh?t b?n (bóng tóc), Bio
PROLINE (t?ng t?c quá trình trao ??i ch?t).

??o lu?t LOTION--Camellia
da Activator lotion
Cách kích ho?t kem d??ng da, giúp c?i thi?n các ch?c n?ng c?a micro-l?u thông,
oxygenating và chu?n b? tóc cho m?t s? h?p th? t?t h?n c?a công tác phòng ch?ng mùa
thu d??ng lotion.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng sau khi g?i ??u, ch? là da c/a 5 ml s?n ph?m; ch? m?t vài
phút, và áp d?ng công tác phòng ch?ng s?p ?? l?. Không r?a s?ch.
?óng gói: 100 ml chai x?t.

• Mùa thu phòng ng?a ?i?u tr? ph? n? trà-trà d?u g?i ??u
Mùa thu d?u g?i ??u ?i?u tr? phòng ng?a xây d?ng v?i ng??i ph? n? M? ph?m màu xanh lá
cây. Ch?a trà xanh, trà d?u và axit hyaluronic. Kích thích tóc m?c l?i, giúp tái t?o t? bào và
?ánh bóng tóc.
?óng gói: chai 250 và 1000 ml.

TRÀ-trà
Ph? n? tóc m?t phòng ng?a ?i?u tr? lotion xây d?ng v?i màu xanh lá cây M? ph?m có ch?a
trà xanh, trà Nh?t b?n d?u, qua liên k?t hyaluronic acid duy trì phát hành. Kích thích t?ng
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tr??ng tóc, giúp tái t?o t? bào, cung c?p d??ng ch?t cho tóc bóng ?èn.
h??ng d?n s? d?ng: phân ph?i n?i dung c?a m?t chai thu?c trên da ??u s?ch s?, làm m?t
làn da speckle ch?m massage v?i ngón tay cho ??n khi hoàn toàn h?p thu. Áp d?ng 2 l?
cho m?i tu?n trong 3 tu?n ??u tiên, sau ?ó 1 l? m?i tu?n cho ??n khi hoàn thành các gói.
Gói: 10 ml vial h?p 10 chi?c.

• GI?M phòng ng?a ?i?u tr? t? CAFA d?u G?I-cà phê
R?i ?i?u tr? phòng ng?a d?u g?i xây d?ng v?i ng??i ?àn ông M? ph?m màu xanh lá cây có
màu xanh lá cây cà phê, trà d?u và Bio proline. Kích thích tóc m?c l?i, ch?ng s? hình thành
c?a các g?c t? do và tóc sáng bóng.
?óng gói: chai 250 ml, 1000 ml.

CAFA LOTION-cà phê
CAFA-không Parabens
Tóc r?ng phòng ng?a ?i?u tr? lotion xây d?ng v?i ng??i ?àn ông M? ph?m màu xanh lá cây.
Có màu xanh lá cây cà phê, trà Nh?t b?n d?u, Bio proline. Xung kích hành ??ng kích thích
l?u thông vi mô, thúc ??y t?ng tr??ng tóc, giúp tái t?o t? bào, cung c?p d??ng ch?t cho tóc
bóng ?èn.
h??ng d?n s? d?ng: phân ph?i n?i dung c?a m?t chai thu?c trên da ??u s?ch s?, làm m?t
làn da speckle ch?m massage v?i ngón tay cho ??n khi hoàn toàn h?p thu. Áp d?ng 2 l?
cho m?i tu?n trong 3 tu?n ??u tiên, sau ?ó 1 l? m?i tu?n cho ??n khi hoàn thành các gói.
Gói: 10 ml vial h?p 10 chi?c.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

