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BESTE PIGMENTEN
Direct kleurplaat geformuleerd met ingrediënten van natuurlijke oorsprong tot 98%

Geformuleerd met natuurlijke pigmenten met sterke antioxidant ' die hebben de capaciteit
te versterken en haar reflecties te handhaven en beschermen hun eigendom. Beste
pigmenten is een zachte en natuurlijke kleuren systeem is eenvoudig en snel ' ammoniak-
gratis en vereist niet het gebruik van stoffen. De 14 mooiste pigmenten tinten kunnen
worden gemengd met elkaar en met de mooiste glans te maken van de onbegrensde
mogelijkheden van kleuren.

Kenmerken:
• AANVULLENDE DIENST TECHNISCHE SERVICES
Gebruik zelfs op dezelfde dag een permanente kleuren of chemische haar ontkrullen
service.
• EENVOUDIGE SERVICE
Kleur is snel en flexibel. Alle kleuren kunnen samen zuiver of gemengd worden gebruikt.
• NIET-BINDENDE KLEUR
Kleur zonder ammoniak en zonder activator is ideaal voor degenen die benadering voor
de eerste keer van kleur. Geleidelijk vervaagt in 8-10 shampoo. U kunt overschakelen van
de ene kleur naar de andere in een geleidelijke en natuurlijke.
• NATUURLIJKE KLEUREN SYSTEEM
Tot 98% natuurlijke ingrediënten.
• TARGET UNISEX

Voordelen:
• GLANZEND
Mooiste glans kan worden gebruikt op haar eigen om buitengewone glans aan haar of
gemengd met alle nuances mooiste pigmenten te variëren harmonisch intensiteit. Ideaal
voor toning strepen en lichte beroertes en glinsteren en creatieve oplossingen op gebleekt
haar wilt ophalen.
• LICHTE HAREN EN BESCHERMD
De natuurlijke pigmenten spelen een sterke antioxidant verbeteren en onderhouden van
haar reflecties bescherming van de structuur.

14 tinten & POLIJSTEN
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Donkere winteruil-kastanje-licht bruin-ash-Pearl – Golden Sands – – donker blond – blond
– licht blonde haren – blond – koper – rood – mahonie-glans

verpakking: flessen van 250 ml.
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