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S?A CH?A NGAY L?P T?C SYNERGICARE
?i?u tr? cho tóc b? h? h?i

Ngay l?p t?c s?a ch?a dòng bao g?m 5 s?n ph?m cho tóc b? h? h?i ??c bi?t. Công th?c
tiên ti?n c?a nó d?a trên Phyto Keramix và tr? v? protein c?a m?m ngô thân c?ng h? tóc:

- Nhi?t ch?m sóc GI?T??c bi?t tái c?u trúc các ch?t l?ng. Hình d?ng ??c bi?t c?a protein
nuôi d??ng s?i tóc v?i m?t c??ng ?? cao b? 'quay l?i tóc ?úng m?c ?? hydrat hóa' h? tr? và
tính ?àn h?i.
?óng gói: l? 12 25 ml.

- D?u G?I ch?m sóc sâulà ??c bi?t c? c?u l?i các d?u g?i mà không sulfat. Nhi?u protein
ph?c t?p ph?c h?i hành ??ng b?o v? phim hydrolipid
tóc t? nhiên tr? nên m?m m?i và ng?m n??c.
?óng gói: Chai 60 ml 250 và 1000 '.

- M?t n? ch?m sóc chuyên sâutái c?u trúc m?t n?. Axit pH ki?m soát ??m b?o l?p bi?u bì
?óng c?a là cung c?p b?o v? và t?t h?n
Làm ??p cho tóc. Mái tóc c?a b?n m?m m?i và bóng mua c? th?.
?óng gói: Chai 60 ml 250 và 1000 '.

- ULTIMATE SEALER??c bi?t tái c?u trúc bài ch?t l?ng ?i?u tr? cho giòn tóc. Hoàn thành
tái c? c?u ?i?u tr? cung c?p ch?t h?u ích
h? tr? c?u trúc thân và keratin ?? cung c?p cho cu?c s?ng m?i ?? mái tóc c?a b?n.
bao bì: 12 l? 10 ml.

-Tái c?u trúc và Huy?t thanh MULTIACTIVEmultiactive dinh d??ng là ch?t l?ng. B?o v?
tóc và ng?n ch?n k?t thúc phân chia. K?t qu?: tóc m?m ' toàn thân và d?o dai.
?óng gói: chai 75 ml v?i nóng l?nh.
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