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tinció directa innovadors

Investigacions sobre la tècnica i l, ús de colors i estil de vida han creat noves formes dels
noves expressions de comprensió i per jugar amb el color: TABU COLOR és la gamma de
colors que permet directe , amb senzillesa i seguretat, a renovar cada dia la imatge del
client. És un producte preparat per utilitzar que conté cap alcalinitzants agències i que no
inclouen l, ús de solucions oxidants. Aquestes característiques fan un producte de la
màxima delicadesa i llavor en el pèl.

TECNOLOGIA
La formulació de gel permet optimitzar la quantitat de producte utilitzat, garantint
rendiment excel·lent és minimitzar els residus excessiva. Les característiques
específiques i els pigments últimes tecnològics permet capacitat de penetració
excepcional i opressió de pigments de colors en l, estructura del cabell , on romanen
Fondejada per garantir un resultat de color intens i de llarga durada. Les diverses
tonalitats tenen un valor de ph àcid.

COM &AMP; PER QUÈ
va néixer el punk nou elegant , capritxosa, idea de l, eclecticisme es fora de la caixa de
punk , reinterpretats en una clau s, adapti saló client per prendre un senyal més estilístic.
Més extrems colors com blau , verds, han estat sempre un límit de cada tècnica, però amb
COLOR tabú avui és la solució.

COMPOENETI i efecte actiu
Els principis actius i la fórmula de l, Alcohol lliure especial donar hidratació , excepcional
suavitat i lluentor.

tons: disponible en els següents colors: verd groc verd ampolla àcid , Turquesa, Rosa ,
Violeta, CHERRY RED , taronja, blau , i en imant (pre-coloració) i clara.

instruccions d, ús: TABÚ COLOR és un producte llest per al seu ús; abocar la quantitat
requerida en un bol , portar Guants recarregables, distribueix uniformement sobre l, àrea
que voleu pintar amb l, ajuda d, un pinzell i una pinta de dents àmplia.
Suggeriments:
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Amb l, imant tabú COLOR vibrant color resultats i uniformes també en estructures capil·lar
especialment sensibilitzats. Això produir resultats brillants i llarga durada.
BOIG tricolor extrema:
Aplicar sobre el cabell blanquejats o groguencs decolora (nivell 9/10) utilitzar pura
aconsegueix reflexions extremadament brillants. Molt més clara és que l aplicació molt
més vibrant seran els colors finals.
Colors delicats collita:
Amb reflexions sobre blanquejades o blanquejada rossa (nivell 9/10) és utilitzat en
combinació amb el clar , en 9 peces CLARES dilució: 1 part d, elecció de matís (proporció
indicatiu) , aconsegueix els delicats tons pastís i coloració és molt adequat crear un
aspecte elegant, única.

envasos: ampolles de 150 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

