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ARGAN -AGE KEM
?i?u tr? phù h?p v?i D?u Argan

 argan TU?I ICE CREAM là dòng ?i?u tr? D?u Argan mang l?i t?a sáng và b?o v? cho tóc
nhu?m, ngu si ??n ??n và thi?u s?c s?ng v?i m?t n?i mãnh li?t ?ng h? lão hóa, tái c?u trúc,
nuôi d??ng và d??ng ?m cho tóc mà không có tr?ng l??ng nó xu?ng. T?t c? các s?n ph?m
AGE argan ???c xây d?ng v?i m?t s? pha tr?n ??c bi?t c?a các lo?i d?u làm t? Argan, d?u
h??ng d??ng và d?u Jojoba, ho?t ch?t thiên nhiên v?i tính ch?t ??c bi?t, và b? l?c tia c?c
tím.

 PRO- TU?I D?u g?i ??u 
Argan d?u g?i d?u
Thích h?p cho tóc nhu?m, ngu si ??n ??n và thi?u s?c s?ng. Ho?t ??ng nh? m?t ch?t ch?ng
oxy hóa hi?u qu? và hành ??ng b?o v? ch?ng l?i các tác nhân khói và khí quy?n.
 gói  :. 300 ml chai

 PRO- TU?I ?I?U TR? 
x? lý tái c? c?u D?u Argan
Ch?ng l?i s? hình thành c?a các g?c t? do, ng?n ng?a quá trình lão hóa c?a tóc, d??ng ?m
và nuôi d??ng dài và k?t thúc. Nó mang l?i cho bóng, m?m m?i và m??t phi th??ng, làm
cho tóc m?m và nh?. Lo?i b? xo?n c?ng và ch? ng?n.
 gói  :. 100 ml chai v?i gi?t

 PRO- TU?I MASK 
m?t n? D?u Argan
Detangles và làm m?m v?i hành ??ng ch?ng xo?n c?ng tuy?t v?i. Nó nuôi d??ng và b?o v?
tóc và da t? hình thành g?c t? do, làm cho m?m m?i ??c bi?t và t?a sáng.
 gói  :. 300 chai ml qu?

 PRO- TU?I ?I?U hai pha 
?i?u không r?a D?u Argan c?p ?? ?m, detangles và b?o v? tóc mà không c?n cân nh?c nó
xu?ng. Nó k?t thúc t?t ??p tóc cho h? tr?, kh?i l??ng và t?a sáng, v?i m?t hành ??ng ch?ng
xo?n c?ng hi?u qu?.
 gói  :. chai x?t 200 ml
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 PRO- TU?I D?U 
d?u kem ch?ng n?ng
Lý t??ng cho t?t c? các lo?i tóc, d?a trên D?u Argan
 gói  :. chai x?t 120 ml 
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