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D?U ARGAN & MACADAMIA
d?u g?i ??u, m?t n?, kem d??ng da gi? ?m

Tóc kh?e m?nh 'lông' sáng v?i các lo?i d?u t? nhiên c?a Argan và m?c ca. Macadamia d?u
???c chi?t xu?t t? h?t c?a cây Macadamia Integrifolia (Úc) và d?u Argan t? ?á quý và hi?m
Argan h?t s? d?ng ? Ma-R?c cho ngàn n?m cho ??c tính th?m M? tuy?t v?i c?a nó. D?u
argan m?c ca ch?t ch?ng oxy hóa thu?c tính 'emollients' d??ng ?m và có ch?a các axit béo
thi?t y?u cung c?p Thang máy và hành ??ng b?o d??ng tóc.

D?U G?I HYDRATING
tinh t? ' cho t?t c? các lo?i tóc
Macadamia và Argan, d?u cho b?t k? lo?i tóc là khô và ???c ?i?u tr? ??c bi?t. Nh? nhàng
làm s?ch 'r?i kh?i tóc ng?m n??c' m?m '.
?óng gói:
-300 và 1000 ml chai v?i nóng l?nh.
-?i b?: d?u g?i + m?t n? trong chai 100 ml.

M?T N? ?M
nuôi d??ng cho t?t c? các lo?i tóc
S? k?t h?p ??c bi?t v?i d?u Argan c?a h?nh nhân d?a Macadamia ' ' hydrat và nuôi d??ng
b?t k? lo?i tóc là ??c bi?t khô nh?ng ng??i ngu si ??n ??n 'm?m' làm cho chúng linh ho?t và
b? h?ng và t??i sáng.
tr?n gói: l? 250 và 500 ml.

S?A HYDRATING
Kem d??ng da Frizz cho t?t c? các lo?i tóc
Phong phú v?i các lo?i d?u t? nhiên c?a Argan và Macadamia ' gi? ?m và ch?ng t?nh ?i?n
v?i Frizz. Không th? thi?u cho qu?n và ?? ?i?u ch?nh âm l??ng c?a tóc phi?n quân nhi?u
h?n làm cho chúng m?m m?i và sáng bóng.
bao bì: chai 200 ml.
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