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dòng
Kerastase Homme ???c t?ng c??ng b?i hai s?n ph?m t?o ki?u m?i :
CAO SU GEL ULTRAFISSANTE K?t N?i và b? khu?ch ??i
Ph?m vi ??i di?n cho m?t câu tr? l?i rõ ràng và c? th? cho các v?n ?? gây ra b?i vi?c s?
d?ng th??ng xuyên c?a các mao m?ch s?n ph?m t?o ki?u thông th??ng. V?i v?n FORCE,
c? s? xây d?ng c?a nó, là s? xâm l??c c?a da ??u và s? suy y?u c?a kh?i l??ng mao m?ch
bây gi? ch? có m?t b? nh?, các s?n ph?m t?o m?u tóc mô hình trong khi tôn tr?ng s?c kh?e
c?a tóc. Xây d?ng d?a trên Taurine giúp ch?ng l?i s? bi?n d?ng c?a bóng ?èn, các thành
ph?n c?a D- Biotin và arginine nâng cao ch?t l??ng c?a nó và giúp ?? s? phát tri?n c?a các
kích thích oxy hóa nang lông.
t?o ki?u tóc GEL ULTRA- m?t ?? l??i
Tóc gel siêu m?t ?? l??i s?a ch?a mô hình c?a m?t cách d? dàng cho m?t con d?u ngoài
m?nh m? nh?ng linh ho?t. Các ki?u tóc ???c ??nh ngh?a và s?ch s?. Tóc ???c b?o v? c?u
trúc và c?ng c? nh? vào vi?c xây d?ng d?a trên taurinexpans.
h??ng d?n s? d?ng ph??ng pháp s? d?ng liên quan ??n các ?ng d?ng trên tóc ?m ho?c
khô. M?t l??ng nh? s?n ph?m ???c áp d?ng trên tay và ???c làm nóng tr??c khi ti?n hành
các c?u trúc c?a tóc.
thùng ch?a : 200 ml ?ng
b? khu?ch ??i cao su
B? khu?ch ??i cao su th?c hi?n m?t s?i tóc volumizing và ??m b?o m?t t? ch?c m?nh m? và
linh ho?t. K?t c?u, d? dàng ?? làm vi?c v?i, nó làm cho tóc s?ch s? và ???c xác ??nh và
duy trì s?c kh?e c?a tóc.
h??ng d?n s? d?ng ph??ng pháp s? d?ng liên quan ??n vi?c áp d?ng các b? khu?ch ??i
cao su trên tóc ??t ho?c khô ; hi?u qu? ?? ??nh hình ki?u tóc ??u tiên ph?i làm nóng m?t
l??ng nh? s?n ph?m trên tay
.thùng ch?a : 150 ml jar
Mô hình PASTE hi?u ?ng m?t ?? l??i
Lo?i tóc: t?t, ?ó kh?i l??ng c?n thi?t. M?c ?? g?n k?t trung bình (3 trong sô 6). Tác ??ng c?a
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t? nhiên và s?ch s?. K?t N?i hành ??ng. Ánh sáng khi ch?m vào.
gói : 75 ml jar
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