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قیمت بیو پلکس|فرمول جدید ضد شوره،ضد خارش،
تغذیه مو و دکلره

8 بازدید دکلره, ریباندینگ مو, صافی مو   admin

( یکی از محصوالت عالی که مضر ات شیمیایی مواد دکلر راا ندارد و باعث  میشود بیو پلکس(

میباشد.آراد کراتین برای عزیزانی که به دنبال یک ترمیم کننده عالی مو هستند بیو پلکس را با ۲۰٪ تخفیف و

ارسال رایگان به تمام عزیزان هدیه میدهد.ارزانترین و با کیفیترین بیو پلکس موجود در بازار را از آراد کراتین

با ضمانت اصالت کاال دریافت نمایید.

روتئین موی بیوپلکس
 

بیوپلکس یک ترمیم کننده و تغذیه کننده قوی موهای آسیب دیده و شکسته می باشد که در یک پک کامل

شامل ۳ شماره متفاوت با کاربرد مختلف و عالی در پیراکده ارائه شده است. پک ترمیم کننده و تغذیه مو

بیوپلکس یک جایگزین عالی برای اوالپلکس است که این امکان را به افرادی که دارای موهای فوق العاده

آسیب پذیری هستند می دهد تا با خیال راحت موهای خود را به هر رنگی که می خواهند در آورند. بیوپلکس

BioPlexترمیم مو
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مضررات مواد شیمیایی رنگ را به صفر رسانده و موی شمار ابرای رنگ و  اماده می سازد. در ادامه بیشتر

با این محصول جدید و عالی BIOPLEX آشنا خواهید شد.

Biopelx بیو پلکس

�💎💎� معجزه ترمیم مو�💎💎�

��بهترین جایگزین اوالپلکس

��تنها پلکس سه فاز موثر

��فرمول جدید ضد شوره،ضد خارش، تغذیه مو و دکلره

��مضرات شیمیایی رنگ و دکلره را به صفر میرساند،موهای کامال آسیب دیده ترمیم و آماده رنگ و دکلره می

باشد.

طرز استفاده از بیو پلکس

⚀شماره ۱: جهت میکس با رنگ مو،پودر دکلره،هایالیتر و کراتین و…به میزان ۱۰درصد

⚁شماره ۲: استفاده بعد از اتمام کار رنگ مو،پودر دکلره ،کراتین و… به مقدار ۱۵ میل از ریشه به سمت انتهای

موها ،و ۵ دقیقه ماندگاری رو مو،برای موهای آسیب دیده مدت ماندگاری ۱۰ دقیقه

⚂ شماره ۳:محلول صاف کننده و درمان مو جهت استفاده در منزل ، استفاده حداقل سه بار در هفته مناسب

تمامی موها،روش استفاده:موها را به مدت ۱۰ دقیقه به بیو پلکس شماره ۳ آغشته کرده و سپس با شامپو و

نرم کننده شستشو دهید،برای موهای خیلی آسیب دیده و سوخته مجددا تکرار کنید ولی ششتشو ندهید و

اجازه دهید روی موها بماند.

��اعتماد کنید و نتیجه آن را ببینید.

بیوپلکس مو یک محصول بسیار عالی و کاربردی است که به عنوان ترمیم کننده موهای آسیب دیده و زبر و

کاهش مضررات مواد شیمیایی رنگ و دکلره مورد استفاده قرار می گیرد. به همین خاطر در کنار کاربرد عالی و

ویژه بیوپلکس قیمت ان نیز به نسبت مناسب خواهد بود.

جهت خرید و فروش این محصول میتوانید با ما در ارتباط باشید:

بازرگانی آراد کراتین 

راه های ارتباطی:

شماره موبایل: 09174456689

@Couleurstore :کانال تلگرام

nanokeratinn :اینستاگرام

aradkeratin@gmail.com :پست الکترونیکی

دکلره

فهرست مطالب
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