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JOC CH?M SÓC : Capelli Crespi E RIBELLI

tóc xo?n 

 và phi?n quân là thô khi ch?m vào và không rõ ràng. R?t khó ?? g? r?i và ch?i. ??c bi?t b?
?nh h??ng b?i ?i?u ki?n môi tr??ng nh? ?? ?m và các ??i lý ?i?n khí. C? th? CH?M SÓC
ch??ng trình JOC ho?t ??ng v?i ba ph??ng pháp ?i?u tr? nh?m m?c tiêu, thông qua các
hành ??ng c?a gi? ?m, tái c? c?u và làm m?n h?t lanh d?u, giúp tóc xo?n và n?i lo?n ?? l?y
l?i s? m?m m?i t? nhiên c?a nó và l?y l?i m?t 

 G?I CH?NG Crespo 
D?u g?i ??u d??ng tóc xo?n c? th? và ngang b??ng. Nh? vào hành ??ng làm s?ch nh?
nhàng c?a nó làm cho tóc d? ch?i và d? b?o h?n, không dùng ?i?n, hoàn h?o cho phong
cách.
 h?p :  1000 ml chai

 Detangling KEM CH?NG Crespo 
Kem ngay l?p t?c Detangling và làm m?n hành ??ng, ??c bi?t hi?u qu? trên tóc khó ?i?u
tr?, ?? làm cho h? ngay l?p t?c ?? ch?i m??t và d? dàng ?? ki?m soát, lo?i b? chi phí ?i?n.
 h?p :  500 ml jar

 tinh th? l?ng 
Công th?c ??c bi?t cho mái tóc ?i?n và n?i lo?n ch?ng l?i l??c : ch?t l?ng ??c bi?t và cán
h?, áp d?ng ?? nâng cao hi?u qu? c?a mái tóc xo?n xo?n c?ng tr?n tru và qu?n. B?o v? ??
?m l?n, cho ?? sáng tuy?t v?i và êm ái v?i mái tóc màu và c?ng v?nh vi?n. Có b? l?c U.V.
h?p  :  100 ml chai x?t không khí

 ?I?U ?I?U 
Tái c? c?u hi?u qu? ??c bi?t. C?i thi?n ch?i và lo?i b? t?nh ?i?n mà không có tr?ng l??ng nó
xu?ng. Th? hi?n s?c s?ng m?i, nuôi d??ng và làm m?m b?t k? lo?i tóc.
 h?p :  1000 ml chai 
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