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  tón v tóne bez amoniaku a peroxidu vodíka 
NUTRI COLOR CREME je snímka na farbenie vlasov s výživným zaobchádzanie, ktorá
po?as iba troch minút sa môžete vytvára? bohatými tónmi a živými tak sladká a jemná.
Robí to svetlé a hladké všetky typy vlasov v jedinom geste farby pridáva na ?are, v
skuto?nosti, ú?innos? lie?by, takže vlasy hebké a plné svetla. 

 Charakteristika NUTRI COLOR CREME sú :
• Lie?ba, farba a výživy : NUTRI COLOR CREME pôsobí cez AHA ovocné kyseliny,
bohaté na hydrata?né, zvlá??ujúce, vyživujúce a detangling, bez váženia po vlasoch. To
neobsahuje amoniak ani peroxid vodíka, jeho pH je kyslá (4,5 až 5), práce, teda pri plnom
rešpektovaní vlasov. Typická koncentrácia iontových pigmentov umož?uje
úplná jednotnos? farby od korienkov až ku kon?ekom. Výsledkom tejto ví?aznej
kombinácie NUTRI COLOR CREME je teda efekt ?ahkosti, jas, jemnos?, ?ahko sa
roz?esávajú a živšie farby.
• Okamžitá akcie a dlhotrvajúca farba : COLOR CREME NUTRI rýchlos? lie?by, ktoré, v
prvej minúte aplikácie osviežuje farby, a v priestore len tri minúty vám umožní získa? tie
najlepšie výsledky, tiež kombinuje trvanlivos? a pri?navos? farby (až o 6 šampóny pod?a
d?žky a poréznosti vlasov).
• Jednoduché použitie : hladká a krémová textúra umož?uje aplikácie a oplachovanie
ve?mi ?ahko a rýchlo, tak rýchlo, ako sa farebné vlasy, poslušný, jasný a ?ahko sa
roz?esávajú
.• príjemná vô?a : svieže a ovocné vône, aby NUTRI COLOR CREME kozmetické
ošetrenie, ktoré zanecháva príjemnú vô?u vo vlasoch
.• Široká škála odtie?ov : NUTRI COLOR CREME ponúka rad 16 odtie?ov. So
schopnos?ou mieša? rovnaké, môžete získa? nové odtiene, zabezpe?enie klienta v salóne
farebných efektov úplne módne a osobné. 

  odtiene  Rad sa skladá zo 16 odtie?ov
 box :  f?ašu dávkova? s objemom 250 ml a 24 ml jednorazová dávka 
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