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BSY SHAMPOO NONI

BSY NONI Black Hair Magic Shampo akan mengubah warna rambut Anda menjadi hitam alami pada saat
pemakaian yang pertama kali. Shampo BSY NONI Black Hair Magic Shampoo ini terbuat dari bahan herbal
yang berbeda dengan cat rambut. Saat menggunakannyapun kita tidak perlu khawatir karena shampo BSY
NONI Black Hair Magic Shampoo ini tidak membahayakan kulit kepala. Dalam penggunaannya kita lakukan
pemiijatan beberapa saat pada kulit kepala kita ( seperti creambath) , agar kandungan nutrisi yang ada pada
shampoo ini dapat diserap dengan baik oleh akar rambut melalui pori-pori kulit kepala kita. Setelah
pemakaian minimal 20 kali dengan interval sekali seminggu kita akan merasakan khasiat/ manfaatnya.
Sebuah penawaran, untuk solusi permasalahan seputar rambut yang aman, sehat dan membuat warna
rambut gelap alami. Shampoo Hitam Fed Noni BSY adalah Shampoo Penghitam Rambut alami yang
dihasilkan dari ramuan herba berkualitas tinggi al. sari pati Mengkudu 100% yg berasal dari Kepulauan
Pasifik Selatan, akar Chinese Knotweed ( PolygonumMultiflorum Thunb) yang juga dikenal sebagai Shouwu,
akar Ginseng dan banyak lagi, semuanya ramuan alami 100 % bebas kimia. Percaya atau tidak Ã¯ Â¿ Â½
hanya dalam waktu 7 / 10 menit saja rambut akan menjadi hitam dan mengembalikan kemudaan
penggunaanya, dan produk BSY Black Hair Magic ini dihasilkan dari 100% ekstrak mengkudu @ noni.
Bahan-bahan yang terkandung dalam Shampoo Herba Fed Noni terdiri dari Tumbuhan / herbal dengan
intisari alam: Ekstrak buah Noni / Mengkudu Panx Gingseng Ganoderma Lucidum Asam Amino ZPT ( Zinc
pyrithione) Collagen Kegunaan BSY NONI Black Hair Magic Shampoo * Mengembalikan kehitaman rambut
dalam masa 10 menit * Menghilangkan ketombe dengan cepat * Menyuburkan akar rambut * Membantu
menumbuhkan rambut baru * Mencegah keguguran/ kerontokan rambut * Memberikan asupan Nutrisi/
Vitamin pada rambut * Membantu mengatasi masalah stress/ migren * Mengatasi masalah gatal di kulit
kepala Cara Pemakaian Shampoo Noni yang tepat : Cuci rambut/ janggut/ kumis dengan shampoo biasa
hingga bersih kemudian keringkan sampai pada kondisi lembab ( jangan biarkan masih basah atau ada sisa
air di kepala) * Pastikan rambut tidak berminyak * Pakai Glove ( sarung tangan plastik atau karet) supaya
Shampoo Noni tidak mengenai kuku-kuku tangan * Tuangkan shampoo Noni pada telapak tangan lalu
remas2/ gosok2 hingga sedikit berbusa * Taburkan/ tuangkan shampoo Noni pada rambut sampai merata
hingga kulit kepala * Pijit-pijit supaya meresap hingga pori-pori kulit kepala dan akar rambut * Untuk
mendapatkan hasil yang baik di anjurkan menggunakan sisir untuk merapikan dan meratakan. * Pada
bagian-bagian yang sulit di jangkau oleh tangan atau sulit dilihat seperti pada bagaian atas dan belakang
kepala cobalah minta bantuan orang lain untuk melakukannya. * Selelah benar-benar yakin bahwa shampoo
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Noni telah merata biarkan 10 Ã¯ Â¿ Â½ 15 menit kemudian di bilas dengan air hingga buih2/ busa hilang.
Catatan : Hanya untuk menghindari kehitaman di ujung kuku, bahan shampo ini alami tidak berbahaya, dapat
dihilangkan dengan cuci tangan, dan apabila kulit anda sensitif/ alergi terhadap tumbuh-tumbuhan atau
bahan-bahan yang berkenaan, silahkan coba shampo terlebih dahulu pada leher dan tunggu 5-10 menit
untuk pastikan kesesuaian pada diri Anda.

BSY BLACK HAIR MAGIC
Rp. 10.000
Rambut akan hitam dalam waktu 15 menit. Cara pemakaian sampo Noni BSY: 1. Cuci rambut/janggut/kumis
dengan sampo biasa hingga bersih, lalu keringkan sampai pada kondisi lembab (jangan ada sisa air di
kepala / basah). 2. Pastikan rambut tidak bermin [Product Details...]

COLOR SHINE DARK BROWN
Rp. 15.000
elebihan dan manfaat Shampo Noni Terbuat dari bahan-bahan alami Hanya dalam waktu 10 menit rambut
putih menjadi hitam Mudah dalam pemakaiannya Memberi Nutrisi dan Vitamin ke akar rambut Mencegah
dan menghilangkan ketombe Mengatasi gatal [Product Details...]

•
•
•
•
•

«« Start
« Prev
1
Next »
End »»
Results 1 - 2 of 2

Copyright ©2018 - Sehat Alami Online - http://sehatalamionline.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

