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 ?i?u tr? ??c quy?n ???c thi?t k? ?? s?a ch?a các c?u trúc keratin c?a tóc ngu si ??n ??n,
khô, giòn và xu?ng c?p.

 M | 9 RIKEIR
microproteins 
T?p trung protein c? th? ?? xây d?ng l?i các ph?n b? h? h?ng v? c?u trúc keratin. Các
microproteins ng? c?c v?i nh?ng ng??i h?nh nhân và axit trái cây, trú ?n bên trong tóc và
khôi ph?c ?? ?m thích nghi v?i b?t k? m?c ?? suy gi?m. Tóc tr? nên sáng bóng và b?o v? t?
nhiên theo th?i gian. S? d?ng hàng tu?n.
 h?p :.  30 chai ml trong m?t h?p 5 chi?c

 S | 9 RIKEIR
d?u g?i ??u 
D?u g?i ??u công th?c ??c bi?t ?? nh? nhàng làm s?ch tóc ph?c h?i suy thoái s?c m?nh và
s?c s?ng c?a h?, nh? b? m?t t? nhiên SLS R?t tinh t? mi?n phí. Các hành ??ng kh?c ph?c
h?u qu? c?a microproteins ng? c?c d? dàng c?ng c? các ?i?m mong manh c?a tóc, trong
khi protein lúa mì có uy tín, h?nh nhân và g?o mang l?i s?c m?nh và dinh d??ng cho s?i
tóc.
Tóc s? l?y l?i c?u trúc ban ??u c?a nó, h? tr? nên m?m m?i, sáng bóng và ?àn h?i. S? d?ng
hàng tu?n.
 h?p :.  chai 200 ml và 1000

 C | 9 RIKEIR ?I?U MASK
m?t n? ?i?u 
M?t n? c? th? reparative cho vi?c tái thi?t các keratin và ?i?u tr? tóc b? suy thoái và nh?y
c?m. Protein g?o, lúa mì, qu? h?nh và các axit trái cây, hành ??ng tr?c ti?p vào các khu
v?c b? h? h?i c?a tóc, tái t?o c?u trúc tóc trong n?i b?. Các hành ??ng tái t?o keratin ???c
t?ng c??ng b?i microproteins ng? c?c tham gia
?? khôi ph?c l?i ngay c? nh?ng ?i?m y?u nh? nh?t c?a s?i tóc. Jojoba và b? d?u hoàn
thành th? s?a ?i?u tr? mang l?i s? m?m m?i. S? d?ng hàng tu?n.
 gói :.  200 ?ng ml và 750 ml chai 
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