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DEKOTTO KOMMUNE
uva-uvb farve til direkte beskyttelse

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

DEKOTTO KOMMUNE
uva-uvb farve til direkte beskyttelse

Beskytter og forlænger farvens lysstyrke og intensitet. Anvendes på naturligt hår 'sikrer
glans og sarte refleksioner. 

POST-FARVNING BEHANDLING:at perfektionere og gøre endnu mere tydelige
skinnende og intense refleksioner.
VEDLIGEHOLDELSESBEHANDLING MELLEM FARVER: at bevare over tid
'mellem den ene farve service og den anden' den vitale sunde udseende af håret.
BEHANDLINGSKORREKTION AF UØNSKEDE REFLEKSER: For at ændre et
uventet resultat opnået ved en diy-ydelse for at gribe ind over for en ændring, der
viste sig at være forkert eller for at korrigere reflekser, der er utilstrækkelige.
SOL OG MÈCHES BEHANDLING: at skabe nye spil af lys og farve ved at toning
og genoprette styrke og ekstrem lysstyrke til de udnyttede tråde. Fremragende til
toniseringer og eliminering af grimme virkninger opnået med blegning.
NATURLIG HÅRBEHANDLING: for dem, der er skeptiske over for en verden af
professionel farve og ønsker at nærme sig med forsigtighed 'for dem, der ønsker at
opleve midlertidige ændringer i deres image' for dem, der ikke ønsker at ændre
den naturlige struktur af håret i det mindste, men ønsker at forbedre sine
egenskaber 'for dem, der ikke ønsker at binde sig til en tjeneste, der kræver
kontinuitet over tid ' DEKOTTO er det perfekte produkt takket være dens
karakteristiske for at gøre helt miste overblikket over dens anvendelse efter kun 3 /
5 vask.
HVIDT HÅR BEHANDLING: at opfylde behovene hos dem, der ikke kan lide
gråsprængt farve og ønsker at dække det uden at handle kemisk og for dem, der i
stedet ønsker at forbedre sin lysstyrke uden at ændre sine refleksioner. Produktet
er i stand til at handle målrettet.

nuancer: 8 strålende nuancer, der altid er moderigtige - Black' Intense Brown' Violet red'
Golden Hazelnut' Copper' Fire Red' Silver.  

emballage: 200 ml rør.
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