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DÒNG TÁI T?O

 ch??ng trình 4 b??c ?? xây d?ng l?i mái tóc t? bên trong, nh? nh?ng tác ??ng và l?i ích c?a
ch?t s?ng t? nhiên. Cu?c t?n công vào tóc b?ng cách x? lý hóa ch?t, b?c x? tia c?c tím và ô
nhi?m môi tr??ng, gi?m d?n Keratin ?? l?i mái tóc y?u và d? gãy. Làm giàu v?i keratin chi?t
xu?t t? lông c?a cashmere, ?i?u tr? và t?ng c??ng xây d?ng l?i khu v?c b? h? h?i c?a tóc
cho nó m?t l?n n?a, tái t?o l?i s?c m?nh và ?? ?àn h?i c? s? h? t?ng. Nó c?ng ng?n ng?a
xo?n c?ng và ch? ng?n cho huy hoàng c?a t?t c? các ?? dài.

 G?I TÁI T?O 
D?u g?i ??u này là b??c ??u tiên c?a quá trình tái thi?t mao m?ch. Công th?c phong phú
c?a nó nh? nhàng làm s?ch ?? dài cho chúng ?n ngay l?p t?c lo?i b? xo?n c?ng v?i m?t
hành ??ng ch?ng t?nh m?nh.
 gói  :. chai 250 ml và 1000

 TÁI T?O MASK 
M?t n? chuyên sâu là b??c th? hai trong quá trình xây d?ng l?i các mao m?ch. Kem phong
phú c?a nó xây d?ng l?i và c?ng c? tóc xo?n và b? h? h?ng. Detangles và lo?i b? xo?n
c?ng l?i ?? dài m?m m?i và sáng bóng.
 gói  :. 150 và 500 ml ?ng

 ch?t l?ng TÁI T?O 
Ch?t l?ng này là b??c th? ba trong quá trình xây d?ng l?i các mao m?ch. Các keratin ph?c
t?p xây d?ng l?i các khu v?c b? h? h?ng b?ng cách b?o v? ch?ng l?i các g?c t? do và ô
nhi?m. Ng?n ch?n xo?n c?ng và ch? ng?n cho huy hoàng cho b?t k? ?? dài.
 ph??ng pháp s? d?ng  : Áp d?ng m?t n? ?m ??t tóc sau khi xoa bóp dài. Không r?a
s?ch.
 gói  :. 150 ml chai

 xây d?ng l?i SERUM 
?ây là b??c cu?i cùng trong quá trình xây d?ng l?i các mao m?ch. Nó nuôi d??ng và s?a
ch?a các h? h?ng tóc xo?n và d??ng ?m và elasticizzandoli.
 ph??ng pháp s? d?ng  :. áp d?ng sau khi ch?t l?ng ?m ??t tóc và phân ph?i hoàn toàn
 gói  :. l? 75 ml 
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