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Extrémn? jemné barvy a služba ur?ená pro ty, kte?í mají problémy s citlivou pokožkou.
SNADNÉ absolutní úsp?ch je dán jeho VYVINUTO anti-Age komplexu , schopen zabránit
stárnutí vlas? komplex: vyvinuto zpomaluje po?áte?ní rychlost v oxida?ní sm?si (barvicí
krém + Developer) , zvyšuje intenzitu barvy a podporuje rychlejší vydáním aktiv barviva
uvnit? k?ry kapilární.
Dnes VYVINUTO komplexu byla obohacena o A3 pigmenty , barvy pigmenty, které je
zakotveno v capello je poslední déle udržováním nezm?n?ném barva, šampon po
šamponu. Obohacené ARGANOVÉHO oleje a KERATIN , ponechává vlasy jemné a
hebké i po barvu. BEZKONKUREN?NÍ pokrytí snadno použitelná bez zprost?edkujících
sm?si s jinými odstíny záruky 100 % krytí bílých vlas? bez p?idání p?irozený základ pro
dlouhotrvající barva je brilantní jako práv? ud?lal.

• Bezpe?ný a jemný na k?ži;
• Vysoká semen;
• Neuv??itelný lesk;
• Barva trvání.

odstíny: k dispozici v 55 barvy + ?ervená PASSION 4: RUBY CORAL MAHAGONOVÁ
m?? obsahující nové inovativní barviva pigment?, které poskytují , ?ervený, také pevnost a
barevnou hloubku pro závid?níhodné výsledek je zajímavý a všestrannou zp?sobem.
Univerzální a ?ízené , ale mladý aristokrat a kompletní. Rozsah SUPERLIFT a
TONALIZZANTI nabízí mimo?ádný výsledek a nevýslovnou krásu. Více neutrální
ultrachiara výkonu a kontrastní žluté odstíny b?hem rozpadu melaninu. Bezpe?nost a klid
snadné složení absolutní 3 umož?uje brilantní výsledky p?es hranice 5 b?lení tón?.
Absolutní 3 linie je obohacen kávy a MACADAMIA absolutní absolutní nabídnout
odborník?m, intenzitu a hloubku odrazy v moka.

návod k použití: sm?s v pom?ru 1: 1 , pouze 5 DEVELOPER EASY 10 , 20 , 30 a 40
svazk?. Nechte na dobu 30 minut a opláchn?te. Další údržba a záruka konstantní ochranu
pomocí LISAP absolutní Ochranný sprej barevné vlasy.

balení: 60 ml zkumavky.
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