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JÚLIA
farby svetlé vlasy

Výsledkom desa?ro?ia skúseností a neustále výskumu v oblasti kozmetických a G & P
Labs trichologické kozmetiky, Sens ùs JÚLIA je novú lie?bu kozmetických farieb trvalé.
Perfektnú kombináciu prírody a technológie je obzvláš? vidite?né a výrazné hydrata?né
vlastnosti a spracovania ako aj poskytovanie vysoko ochranné kozmetické ?innosti.
Exkluzívny Formule Hi Tech dostane dokonalú rovnováhu a synergiu medzi arganového
oleja a rastlín keratín, dve ú?inné látky stanovená a široko uznávaný v kozmetike pre ich
vlastnosti, Regenera?ný a rekonštruk?nej antioxidantov, ktoré zmes výhradným
vlastníctvom Luminescine, revolu?ný ú?innej látky prírodného pôvodu, ktoré môžu chráni?
vaše vlasy pred vysokoenergetického žiarenia škodlivé pre farebné kozmetiky , premie?a?
to na zdroj svetla, ktoré je vyžarované priamo z vlasov sám farieb z maximálneho jasu a
lesku.
Ponúknuté:
• Mäkké ú?inok, nie je agresívny, concapacità, natá?anie pre ochranu pokožky
podráždenie alebo za?ervenanie;
• Vzorec PPD zadarmo, v?aka použitie molekulárnej stoichiometry a náhradné PPD s
PTD;
• Top rozsah: módny svet z dôvodov, ktoré patria do sveta;
• Výkon klimatizácie: zavedenie vysokovýkonných kondicionér pre vnímanej vyššia než
25%;
• Ochranu kože: chráni pokožku pri sfarbenie.
EXTRA LIGHT BLOND
Odtiene blond JÚLIA rozsah zaru?uje vysoký, osvetlenie a lie?enie pre maximálny kontrast
a jas.
• Osvetlenie energie migliorato.*
• Svetlejšie farby a farba 20%. *
• Vlasy hebkos? a krásu 25% * zosilnené.
* v porovnaní s predchádzajúci formulácie ùs trvalé kozmetických farieb sníma?.
VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM FARIEB
V?aka ozdobný odtiene podnieti kreativitu. Vždy zabezpe?ilo výsledky vlasy a prikryjeme
farebné h?bky zosilnený.
• Farba až do 35% dlhšie trvajúce;
• Živšie farby a svetlé;
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• Dokonalá farba vyrovnanie aj na pórovitý vlasy.
NADPRIRODZENÉ
Kombinácia exkluzívne kozmetické základne v kombinácii s starostlivý výber pigmenty
umožnilo poskytnú? prístup k vyššie normy nikdy dosiahnu? na svete kozmetické farby,
ktoré sú trvalé.
• Prirodzeného maximálne krycej a prirodzene k zamysleniu.
• Zaru?ená bezpe?nos? 100% dokonalé pokrytie a výsledok aj za naj?ažších podmienok.
návod na použitie: mix, 1:1.5 pomer oxida?né.
balenie: 100 ml skúmavky.
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