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  toon op toon, zonder ammonia en waterstofperoxide 
NUTRI KLEUR CREME is een momentopname voor het kleuren van het haar met
voedende behandeling, die in slechts drie minuten kunt u rijke tonen en levendige zo lief
en gevoelig maken. Maakt het helder en glad alle haartypes in een enkel gebaar van kleur
draagt ??bij aan de charme, in feite, de effectiviteit van de behandeling, waardoor het haar
zijdezacht en vol licht. 

 De kenmerken van NUTRI KLEUR CREME zijn :
• Behandeling, kleur en voeding : NUTRI KLEUR CREME handelt door de AHA fruitzuren
rijk aan hydraterende, verzachtende, voedende en ontwarren, zonder het haar zwaar. Het
bevat geen ammoniak of waterstofperoxide, de pH is zuur (4,5-5), het werk, dus, met
volledige inachtneming van het haar. De typische concentratie van ionische pigmenten
laat
volledige uniformiteit van de kleur van wortel tot punt. Het resultaat van deze winnende
combinatie van NUTRI KLEUR CREME is dus een effect van lichtheid, helderheid,
zachtheid, gemakkelijk te kammen en meer levendige kleuren.
• Onmiddellijke actie en langdurige kleur : KLEUR CREME NUTRI de snelheid van
behandeling die in de eerste minuut van toepassing verfrist de kleur en in een tijdsbestek
van slechts drie minuten kunt u de beste resultaten te krijgen, combineert ook
duurzaamheid en grip kleur (tot ongeveer 6 shampoos volgens de lengte en porositeit van
het haar).
• Gemak van toepassing : de soepele en romige textuur laat een applicatie en een
spoeling zeer gemakkelijk en snel, zo snel worden gekleurd haar, volgzaam, licht en
makkelijk te kammen
.• aangename geur : fris en fruitige geuren, maken NUTRI KLEUR CREME een
cosmetische behandeling die een aangename geur in het haar laat
.• Breed scala aan tinten : NUTRI KLEUR CREME biedt een scala van 16 kleuren. Met de
mogelijkheid om hetzelfde te mengen, kunt u nieuwe kleuren te krijgen, zodat de cliënt in
de salon kleureffecten absoluut trendy en gepersonaliseerd. 

  Shades  assortiment bestaat uit 16 kleuren
 doos :  dispenser flacon van 250 ml en 24 ml enkele dosis 
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