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D?U ARGAN & MACADAMIA
kem qu?n, kem xo?n, d?u, Ba Lan

LISS KEM
kem qu?n cho tóc xo?n
Thành ph?n c?a nó phong phú v?i các lo?i d?u t? nhiên c?a Argan và Macadamia ' b?o v?
tóc kh?i nhi?t c?a máy s?y và m?ng. Làm cho tóc m?n màng hoàn h?o ' m?m m?i và sáng
bóng. Mà không c?n r?a.
?óng gói: 200 ml chai v?i nóng l?nh.

CURL KEM
kem ?? t?o ra ho?c t?ng c??ng các l?n tóc
Phong phú v?i các lo?i d?u t? nhiên c?a Argan và Macadamia 'cho' t? nhiên ho?c permed
tóc xo?n hay l??n sóng ' s?c s?ng và t?a sáng.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho tóc ??t ' thao tác s?i ?? t?o ra m?t hoàn h?o curl. S?
d?ng tuy?t v?i c?a s?t ho?c c?a loa ' c?ng có th? ???c s? d?ng ?? làm khô tóc ?? h?i sinh
curl. Không r?a s?ch.
?óng gói: 200 ml chai v?i nóng l?nh.

D?U ?I?U TR?
b?o v? 'T?a sáng' Frizz
V?i d?u Macadamia và Argan cho t?t c? tóc lo?i ??c bi?t h? h?ng Xô t? thi?n: Frizz
Untangling và m?n làm cho h? ngoan ngoan và t??i sáng. Nuôi d??ng và b?o v? kh?i các
y?u t?. Cho thêm bóng và êm ái, b?n có th? thêm vào h?n h?p c?a màu s?c.
?óng gói: 100 ml spray chai 30 và không khí.

D?U TR? PHUN
?ánh bóng d?u
Phun cho t?t c? tóc lo?i '??c' ??c bi?t và giòn. Thêm bóng và ?? sáng mà không cân n?ng.
?óng gói: 150 ml spray chai không khí.
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