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 protein t?  và lanh 
Protein t? t?m và d?u lanh làm cho m?t nhi?u ???ng duy nh?t, dành riêng cho t?t c? các
lo?i tóc và xây d?ng v?i m?t con m?t cho nh?ng mong manh, c?ng th?ng và suy y?u b?i
các y?u t? môi tr??ng và nhi?t.

 D?u g?i ??u 
D?u g?i ??u hai hành ??ng nh? nhàng làm s?ch tóc ??c tr?ng b?i ngu?n g?c d?u m? và k?t
thúc khô, y?u, có xu h??ng phá v?. Hành ??ng kép ???c ??a ra chi?t xu?t c?a cây ng?u
bàng v?i ch?t làm se và thanh l?c và Silk Protein Extract và h?t lanh tác ??ng lên toàn b?
chi?u dài c?a tóc, nhìn ch?m ch?m thêm v? các ph?n khô và m?t n??c, ch?ng h?n nh? gai.
Có th? ???c s? d?ng hàng ngày.
 h?p :  250 ml chai v?i thi?t b? phân ph?i

 chuy?n d?ch c? c?u MASK 
Tái c?u trúc, nuôi d??ng và gi? ?m bên nh?y kh?i l??ng tóc và t?a sáng mà không làm cho
nó n?ng. ??c bi?t, Silk Protein và d?u lanh ch?a trong công th?c c?a nó, giúp ng?n ng?a ??
x?p và s? hình thành c?a ch? ng?n tóc tr? l?i v? ??p t? nhiên c?a nó. Ch? m?t vài phút, r?a
s?ch.
 h?p :  250 ml jar

 KHÔNG D?U 
Công ngh? không có d?u và s?a ch?a ph?n m?m làm cho nó m?t linh ho?t và d? s? d?ng,
???c thi?t k? ?? cung c?p cho ki?m soát và ngoan ngoãn cùng m?t lúc. Silk Protein Extract
và lanh áo gi?ng tóc quá m?c c?a m?t b? phim mà làm cho h? ?àn h?i, ng?m n??c và kh?
n?ng ch?ng xâm l??c
 h?p :  200 ml chai

 tinh th? l?ng 
S?n ph?m c? th? có n?ng su?t cao, th?c hi?n cho m?t bóng ngay l?p t?c và kh?i l??ng. Các
cán hành ??ng c? th? và niêm phong d?u lanh ngay l?p t?c làm cho mái tóc m?m m?i,
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sáng bóng và ?? s? dài và b?o v? l?p bi?u bì t? các hành ??ng c?a ?? ?m và th?i ti?t. Công
th?c b? sung trong các b? l?c tia c?c tím giúp t?ng c??ng ánh c?a tóc. K?t qu? :. Sáng và
b?o v? ?? l?i mái tóc m?m m?i và m?n màng
h?p  :  75 ml phun chai 
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