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BSY SHAMPOO NONI - DARK BROWN

Kelebihan 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 di kulit kepala
Mengatasi rambut rontok dan ketombe
Melebatkan dan menguatkan rambut
Dan berita baiknya adalah semua masalah urusan rambut dapat Anda atasi dalam waktu 10 menit! YES!
Anda tidak salah baca! Semua masalah rambut Anda dapat diatasi kurang dari 10 menit, cepat, alami, ga
pake ribet dan TANPA EFEK SAMPING !
CARA MENGGUNAKAN:
Pakailah sarung tangan, supaya tangan anda bersih terutama celak kuku dari warna noni.
Cuci rambut terlebih dahulu dengan shampo biasa sekiranya berminyak, kemudian keringkan dan dalam
keadaan lembab gunakan shampo noni.
Aduk shampo terlebih dahulu dalam piringan kecil, kemudian tuangkan shampo di atas kepala.
Ratakan dan urut di seluruh rambut dan kepala, dan shampo yang meleleh segera besihkan dengan tissue,
jangan biarkan mengering
Setelah rata biarkan selama 10 menit
Kemudian cuci dan bilas dengan air biasa
Catatan :
Sarung tangan, hanya untuk menghindari kehitaman di ujung kuku, bahan shampo ini alami tidak
berbahaya, dapat dihilangkan dengan cuci tangan, dan apabila kulit anda sensitif 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.
Shampo ini bukan hanya untuk menghitamkan, dapat juga mengatasi rasa gatal-gatal yang sangat di kepala
anda, dan mengatasi migraine.
Pakailah secara teratur supaya hasilnya maksimal.
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BSY NONI Color Hair Magic Shampoo adalah Shampo Pewarna Rambut alami yang dihasilkan dari ramuan
herbal Sari Pati Mengkudu 100% 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 hanya dalam waktu 7 / 10 menit saja rambut akan
menjadi indah berkilau.
Kegunaan Shampoo BSY Color Shine
* Merubah warna 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
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