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GENY MÀU KEM
Aloe vera d?a

ch?t làm m?m và b?o v? , dinh d??ng, 
GENY là m?t lo?i thu?c nhu?m quá trình oxy hóa v?nh vi?n chuy?n t?i trên kem. Phong
phú trong các y?u t? t? nhiên làm cho tài s?n c?a h? và t??ng tác v?i nhau ?? cung c?p cho
k?t qu? xu?t s?c. Aloe duy trì s?c kh?e hoàn h?o c?a da ??u và cung c?p cho moisturizing
có hi?u l?c, t?o ra m?t rào c?n mà ng?n ch?n da m?t n??c. ?i?u này x?y ra theo hai cách:
ho?c là kh? n?ng ?? v?n chuy?n ch?t dinh d??ng qua b?y l?p da là ?? d? dàng xâm nh?p
do polysaccharides. Olive d?u ???c s? d?ng ?? ng?n ch?n s? s?p ?? c?a tóc giúp t?ng
c??ng các bóng ?èn tóc và cho ?n anh ta sâu. Cu?i cùng, d?u h?nh nhân cung c?p bóng
và s?c m?nh ?? mat giòn và d? v? rigenerandoli tóc c?a b?n , .

màu: có s?n trong các s?c thái 38 trong b? truy?n: , ASH , T? nhiên thu?c lá vàng ,
AUBURN, , sô cô la , ROSSI, trí t??ng t??ng.

h??ng d?n s? d?ng: tr?n t? l? 1: 1. S? l?a ch?n c?a nh? t??ng:
-Kh?i l??ng 10: cho m?t giai ?i?u s?m màu h?n , màu tóc t?y tr?ng;
-kh?i l??ng: 20 cho giai ?i?u-trên-tông màu , bao g?m ma, làm sáng m?t giai ?i?u;
-kh?i l??ng: 30 ?? làm sáng b?i 2 ho?c 3 âm;
-kh?i l??ng: 40 cho 3 ho?c 4 màu nh? h?n.
?? làm sáng h?n 4 âm khuyên b?n nên s? d?ng các s?c thái superlift.

bao bì: 100 ml ?ng.
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