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ECOURI DE CULOARE
în crema de ceara de albine de colorat

Par profesionale cu colorant crema îmbog??it cu cear? de albine ?i vitamina c. Formula sa
inovatoare creeaz? înalt? performan?? este, de asemenea, cele mai diverse condi?ii de
mediu ?i schimb?rile climatice este de a face parul stralucitor si luminos. Ingredientele sale
active specifice ofer? o protec?ie natural? de p?r este de a face o ac?iune de condi?ionat
?i emolient. Ecouri de culoare asigur? o acoperire complet? de p?r gri ?i v? permite s?
crea?i culori de lung? durat? datorit? propriet??ilor antioxidante de vitamina C. Este
recomandat s? utiliza?i în combina?ie cu oxidante emulsie crema Echosline pentru a
asigura o stabilitate mare de ton de reflec?ie ?i de a reduce culoare tonifiere.

nuante: Ecouri de culoare este disponibil in nuante vibrante împ?r?ite în 120 20 serie:
naturale naturale naturale intens 'ASH' EXTRA 'Mata' BAHIA 'Intens' bej 'ASH 'Cupru'
GOLDEN BROWN "GOLDEN BROWN" ciocolata maro 'Tropicale GOLDEN cupru'
AUBURN' DEEP cupru ' Mahon 'VIOLA' ROSSI ' ro?u 'ROSSI' EXTRA 'Tonalizzatori' 6 4 3
Pastel ?i neutru 1 Amplificatoare Încing?toare.

instruc?iunile de folosire: într-un recipient non-metalic "1 + 1 este 5 mix (exemplu:
crem? de 50 ml + 75 ml de oxidare emulsie crema Echosline predeterminate volume).
Seria Super trasnet acesta ar trebui s? fie amestecate 1 + 2 (exemplu 50 ml de crema +
100 ml oxidant emulsie Echosline la 40 vol.). Pentru a folosi ton-pe-ton de culoare crem
ecouri ' ca "colorat ?i tonifiere sampon pe parul" diluare crema 1 + 2 este recomandat cu
Activator Echosline cremos la 7 volume. Tonalizzatori Echosline ar trebui s? aib? cel mai
bun rezultat din fondurile de aplica?ii, cum ar fi albire Contele 'urme' arsur?
'eviden?iaz?"contraste ?i culori, Încing?toare.

ambalare: tub de 100 ml.
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