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LINEA CAPELLI TRATTATI
?i?u tr? và ch?m sóc tóc

?I?U TR? D?U G?I CHO TÓC MÀU
Ph??ng pháp ?i?u tr? có ch?a d?u h??ng d??ng và ch?t ?i?u hòa c?a d?u chanh dây. Nó
gi? ?m cho da và ?ánh bóng tóc lo?i b? frizz. Nó không ch?a Sodium Laureth Sulfate ho?c
Parabens.
bao bì: chai 250 và 1000 ml.

TÁI C?U TRÚC KEM D??NG DA OLIGOMINERAL
tái c?u trúc ?i?u hòa tóc ch?ng lão hóa
Tái c?u trúc ?i?u hòa ?i?u tr? và s?a ch?a v?i các nguyên t? vi l??ng và mu?i Cationic th?c
hi?n m?t hành ??ng ch?ng oxy hóa và ch?ng g?c t? do. Hành ??ng m?nh m? và ngay l?p
t?c có ngh?a là tóc t? ?ng d?ng ??u tiên có ???c kh?i l??ng, ?? bóng và ?? m??t c?c cao.
ph??ng pháp s? d?ng:
• nh? m?t s? tái c?u trúc: sau khi g?i ??u và thoa tóc áp d?ng n?i dung c?a m?t l? ' ch?i tóc
theo m?i h??ng ' massage trong 2 phút' sau ?ó r?a k? b?ng n??c ?m.
• nh? m?t ng??i b?o v?: chèn n?i dung c?a m?t n?a l? vào s? ??i màu c?a h?n h?p màu
ho?c v?nh vi?n ?? b?o v? tóc ???c ?i?u tr? khô và x?p ' sau ?ó ti?n hành x? lý hóa h?c. Khi
k?t thúc quá trình x? lý hóa ch?t và sau khi r?a' áp d?ng n?a ?ng còn l?i trên l??c tóc khô
kh?n ? m?i h??ng' t? th? trong 2 phút sau ?ó r?a k?.
bao bì: h?p 10 ?ng.

S?A CH?A KEM - M?T N? H?T LANH
Công th?c tinh t? c?a nó gi? ?m '?i?u ki?n và cho phép ?? có ???c m?t kh? n?ng ch?i tuy?t
v?i' lo?i b? frizz.
bao bì: 250 ?ng và l? 1000 ml.
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