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  tón v tónu bez amoniaku a peroxidu vodíku 
NUTRI COLOR CREME jesnímek pro barvení vlas? s výživným zacházení, která b?hem
pouhých t?í minut se m?žete vytvá?et bohatými tóny a živými tak sladká a jemná. D?lá to
sv?tlé a hladké všechny typy vlas? v jediném gestu barvy p?idává na kouzlu, ve
skute?nosti,ú?innost lé?by, takže vlasy hebké a plné sv?tla. 

 Charakteristika NUTRI COLOR CREME jsou :
• Lé?ba, barva a výživy : NUTRI COLOR CREME p?sobí p?es AHA ovocné kyseliny,
bohaté na hydrata?ní, zvlá??ující, vyživující a detangling, bez vážení po vlasech. To
neobsahuje amoniak ani peroxid vodíku, jeho pH je kyselá (4,5 až 5), práce, tedy p?i
plném respektování vlas?. Typická koncentrace iontových pigment? umož?uje
úplná jednotnost barvy od ko?ínk? až ke kone?k?m. Výsledkem této vít?zné kombinace
NUTRI COLOR CREME je tedyefekt lehkosti, jas, jemnost, snadno se roz?esávají a živ?jší
barvy.
• Okamžitá akce a dlouhotrvající barva : COLOR CREME NUTRIrychlost lé?by, které, v
první minut? aplikace osv?žuje barvy, a v prostoru jen t?i minuty vám umožní získat ty
nejlepší výsledky, také kombinuje trvanlivost a p?ilnavost barvy (až o 6 šampony podle
délky a poréznosti vlas?).
• Snadné použití:hladká a krémová textura umož?ujeaplikace aoplachování velmi snadno
a rychle, tak rychle, jak se barevné vlasy, poslušný, jasný a snadno se roz?esávají
.• p?íjemná v?n? : sv?ží a ovocné v?n?, aby NUTRI COLOR CREMEkosmetické ošet?ení,
které zanechává p?íjemnou v?ni ve vlasech
.• Široká škála odstín? : NUTRI COLOR CREME nabízí ?adu 16 odstín?. Se schopností
míchatstejné, m?žete získat nové odstíny, zajišt?ní klienta v salonu barevných efekt? zcela
módní a osobní. 

  odstíny  ?ada se skládá ze 16 odstín?
 box :  láhev dávkova? o objemu 250 ml a 24 ml jednorázová dávka 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

