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INEBRYA COLOR BIÒNICA
amoníac lliure permanent de color crema amb Sapphire i col·lagen

Coloració professional innovador COLOR crema és l'amoníac permanent BIONIC
INEBRYA és que combina les propietats cosmètiques de col lagen i condicionat amb
beneficis enllumenat i dinamitzadora de cristalls de safir, un color total resultat 'pur'
uniforme i protegit. Qualitats restaurativa queratina combinades amb les propietats
nutritius i emol. lients d'oli de llavor de cotó implementarà una autèntica regeneració del
cabell durant coloració "garantir la cobertura del 100% de cabell gris amb ric color és
intens i brillant amb ple respecte de l'estructura capil·lar i equilibri de la pell. L'absència
total d'emissions d'amoníac i l'efecte protector de principis actius naturals permeten al
professional d'operar amb la màxima seguretat i màxim confort per al client. Per assegurar
un rendiment màxim del servei de color sense amoníac 'INEBRYA BIÒNIC COLOR ha de
ser barrejat amb acció de Multi de OXYCREAM alta oxidant acció cosmètic crema que
produeix una mescla suau i cremosa decorades amb colors suaus' és fàcil i suau
d'aplicar. La seva acció és molt nutritiu i estabilitzador protectora fa cabell suau cos 'sans'
més colors vius més brillants més vibrants ' més durador.
tonalitats: disponible en 63 tons.
instruccions d'ús: barreja en un no-metàl·lic bol 50ml 75 ml OXYCREAM COLOR
BIÒNIC (100 ml + 50 ml Lighteners COLOR BIÒNIC: OXYCREAM). Distribuir
uniformement la barreja sobre el cabell sec sense rentar. Una vegada que l'obturador és
emulsionar amb cura ' llavors esbandir bé el cabell fins que l'aigua es converteix en clara i
fer la Inebrya de xampú per als cabells de color.
embalatge: tub 100ml.
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