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LETT ABSOLUTT 3
Senza ammoniakk, PPD, resorcinol

Svært delikate farger og utformet for dem som har sensitiv hudproblemer. LETT absolutt
suksess skyldes sin MICROEMULSION anti-alder KOMPLEKSE , komplekset kan
forebygge aldring av håret struktur: MicroEmulsion bremser første hastigheten i oksidasjon
blandingen (farging krem + utvikler) , øker intensiteten i fargen og fremmer en raskere
frigjøring av eiendeler fargestoffer i cortex kapillær.
I dag MICROEMULSION KOMPLEKSE blitt beriket med A3 PIGMENTER , farger
pigmenter som er forankret i capello er siste lenger ved å holde uendret fargen, sjampo
etter sjampo. Beriket med ARGAN olje & KERATIN , etterlater håret myk og silkeaktig selv
etter farge. USLÅELIG dekning enkelt å bruke uten mellomliggende mikser med andre
nyansene garanterer en 100% dekning av hvite hår uten å legge naturlige grunnlag for en
langvarig farge er strålende som bare gjorde.

• Sikker og skånsom mot huden;
• Høy frø.
• Utrolig glans;
• Farge varighet.

nyanser: tilgjengelig i 55 farger + rød lidenskap 4: , RUBY CORAL, MAHOGNY kobber
som inneholder nye innovative fargestoffer pigmenter som gir , rød, også fasthet og
fargedybden for en misunnelsesverdig resultatet er spennende og mangesidig måte.
Allsidig og regissert , men ung aristokrat og fullstendig. Utvalg av SUPERLIFT og
TONALIZZANTI tilbyr en ekstraordinære resultater og en førsteklasses skjønnhet. En mer
nøytral ytelse ultrachiara og kontrasterende gul fargetoner under nedbryting av melanin.
Sikkerhet og ro av lett formulering absolutt 3 kan strålende resultatene over grensen av 5
BLEKING toner.
Absolutt 3 linjen er beriket med kaffe og MACADAMIA absolutt absolutt å tilby
profesjonelle intensitet og dybde på refleksjoner i Mokka.

Bruksanvisning: bland i 1: 1 ratio , bare 5 utvikler lett 10 , 20, 30 og 40 volumer. La på i
30 minutter og skyll. For ytterligere vedlikehold og garanti bruker en konstant beskyttelse
LISAP absolutt beskyttende SPRAY farget hår.
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emballasje: 60 ml tube.
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