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TABU VÄRI
innovatiivinen suoraan värjäys

Tutkimuksia tekniikka ja käytön värit ja tyyli katuelämää luonut uusia ilmaisuja uusia tapoja
ja leikkiä väri: TABU väri on värien valikoiman, joka mahdollistaa suorat , in
yksinkertaisuus ja turvallisuus, uusia joka päivä asiakkaan kuva. Se on käytettävissä-tuote
joka sisältää alkalizing tekijöille ja joka ei sisällä hapettavat ratkaisujen käytön. Nämä
ominaisuudet tekevät tuote erittäin herkku ja siementen hiukset.

TEKNIIKKA
Geeli muotoilu voit optimoida käytetyn tuotteen mukaan, takaa erinomaisen suorituskyvyn
minimoida liiallisen jätteen määrä. Erityispiirteitä ja teknologian pigmentit mahdollistaa
poikkeuksellisen levinneisyys kapasiteetin ja tiiviys värillisiä pigmenttejä hiusten
rakennetta , missä ne pysyvät ankkuroituina varmistaa voimakas ja kestävä väri tuloksen.
Eri sävyjä on hapan ph-arvo.

KUINKA &AMP; MIKSI
syntyi uusi punk chic , mielivaltainen, eklektisesti on ulkopuolella ruutuun punk ,
tulkitsemaan avain asiakkaan lounge sopii ottaa enemmän tyylillinen cue. Eniten extreme
värit kuten sininen , vihreä, aina ollut raja kunkin tekninen, mutta TABU väri tänään on
ratkaisu.

COMPOENETI ja ACTIVE vaikutus
Aktiivinen periaatteet ja erityinen alkoholiton kaava antaa nesteytys , poikkeuksellisen
pehmeyttä ja kiiltoa.

sävyjä: saatavilla seuraavat värit: vihreä keltainen vihreä HAPPO pullo , TURKOOSI,
nousi , Violetti, CHERRY RED , orange, sininen , ja magneetin (ennen väriaineet) ja
selkeä.

käyttöohjeet: TABU väri on tuotteen käyttövalmiina; Kaada kulhoon , hivuttaa kertakäyttö
hansikas, tarvittava jakaa tasaisesti maali harjalla ja laaja-hammas kampa avulla aluetta.
Ehdotuksia:
TABU väri magneetilla väreissä tulokset ja myös univormut kapillaari rakenteita erityisesti
herkistyneet. Tämä tuottaa loistavia tuloksia ja kauan kestävää.
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HULLU EXTREME Colorations:
Sovelletaan valkaistut hiukset tai väritöntä (taso 9/10) käyttää puhdasta saavutetaan
erittäin loistava heijastuksia. Paljon selvemmän on paljon enemmän elinvoimainen
hakemuksen lopulliset värit.
HERKKÄ VINTAGE värit:
Heijastuksia valkaistu tai valkaistu blondi (taso 9/10) käytetään yhdessä ja SELVIEN , 9
osaa selvästi laimennus: 1 osa vivahde valinta (suuntaa antava suhde), saa herkän
pastellivärit ja väritys sopii luoda tyylikkäitä, ainutlaatuisia näyttää.

pakkaus: 150 ml: n pulloa.
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