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Culoare extrem de delicat? ?i serviciu conceput pentru cei care au probleme cu pielea
sensibila. Succesul u?oar? ABSOLUT? se datoreaz? sale MICROEMULSION anti-varsta
COMPLEX , Complexul capabile de a preveni îmb?trânirea p?rului structura:
MicroEmulsion incetineste viteza ini?ial? în amestecul de oxidare (colorant crema +
Developer), cre?te intensitatea culorii ?i promoveaz? o versiune mai repede a activelor
coloran?i în cortexul capilar.
Ast?zi Complexul MICROEMULSION a fost îmbog??it cu A3 PIGMENTI , pigmen?i de
culori, care este ancorat în capello pe ultima mai prin p?strarea nealterat? culoarea,
sampon dup? ?ampon. Imbogatita cu ulei de ARGAN si KERATINA , Las? p?rul moale si
matasoasa, chiar ?i dup? culoare. IMBATABIL acoperire u?or de aplicat f?r? intermediar
amestecuri cu alte nuante garan?ii o acoperire de 100% a p?rului alb f?r? ad?ugarea
naturale baza pentru o culoare de lung? durat? este genial ca doar a f?cut.

• În condi?ii de siguran?? ?i blând pe piele;
• Semin?e de mare;
• Incredibil stralucirea;
• Durata de culoare.

nuante: disponibil în 55 de culori + 4 de pasiune ro?u: , RUBY CORAL, mahon cupru care
con?in noi inovatoare coloran?i pigmen?i care furnizeaz? , ro?u, , de asemenea,
adâncimea de fermitate ?i de culoare, pentru un rezultat de invidiat este intrigant ?i mod
multi-fa?ete. Versatil ?i regizat , dar tineri aristocrat ?i complete. Gama de SUPERLIFT ?i
TONALIZZANTI ofer? un rezultat extraordinar ?i o frumuse?e superioar?. O ultrachiara de
performan?? mai neutru si nuante contrastante de galben în timpul defalcarea de
melanina. Siguran?? ?i lini?te de formulare u?or absolut? 3 permite rezultate str?lucitoare
peste frontiera de 5 tone de ALBIRE.
Linia 3 absolut? este imbogatita cu cafea si MACADAMIA ABSOLUT? ABSOLUT? a oferi
profesioni?ti, intensitatea ?i profunzimea Reflec?ii în mocha.

modul de utilizare: se amestec? în raport de 1: 1 , 5 dezvoltator EASY 10 , 20 , 30 ?i 40
de volume. Las? pe timp de 30 minute ?i se cl?te?te. Pentru suplimentare de între?inere ?i
de garantare o protec?ie constant? utilizeaz? LISAP ABSOLUT? protec?ie SPRAY colorat
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parul.

ambalare: tub de 60 ml.
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