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NUTRI COLOR CREME
NUTRI Color Creme

  tone i tone uden ammoniak og hydrogenperoxid 
NUTRI Color Creme er et øjebliksbillede til farvning hår med nærende behandling, som på
bare tre minutter kan du skabe rige nuancer og levende så sød og delikat. Gør det lyse og
glatte alle hårtyper i en enkelt gestus af farve føjer til charme, i virkeligheden, effektiviteten
af ??behandlingen, efterlader håret silkeblød og fuld af lys. 

 karakteristika NUTRI Color Creme er :
• Behandling, farve og Ernæring: NUTRI Color Creme virker gennem AHA frugtsyrer rig
på fugtgivende, blødgørende, nærende og detangling, uden at tynge ned håret. Den
indeholder ingen ammoniak eller hydrogenperoxid, dets pH-værdi er sur (4,5-5), arbejde,
derfor i fuld respekt for håret. Den typiske koncentration af ioniske pigmenter giver
fuldstændig ensartethed i farve fra rod til spids. Resultatet af denne vindende kombination
af NUTRI Color Creme er derfor en effekt af lethed, lysstyrke, blødhed, let at rede og mere
levende farver.
• Øjeblikkelig handling og langtidsholdbare farve : Color Creme NUTRI hurtigheden af
behandlingen, at der i det første minut af ansøgning opfrisker farven, og i løbet af kun tre
minutter giver dig mulighed for at få de bedste resultater, også kombinerer holdbarhed og
greb
farve (op til ca 6 shampoo ifølge længde og porøsitet af håret).• Nem ansøgning : den glat
og cremet konsistens gør en ansøgning og en skylning meget nemt og hurtigt, så hurtigt at
få farvet hår, føjelig, lyse og let at rede
.• behagelig duft : frisk og frugtagtig duft, gør NUTRI Color Creme en kosmetisk
behandling, der efterlader en behagelig duft i håret
.• Bred vifte af nuancer : NUTRI Color Creme tilbyder en række 16 nuancer. Med evnen til
at blande det samme, kan du få nye nuancer, der sikrer kunden i salon farveeffekter
absolut fashionable og personlig. 

  Shades  Serien består af 16 nuancer
 box :  dispenser flaske 250 ml og 24 ml enkelt dosis 
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