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  ton i ton utan ammoniak och väteperoxid 
Nutri Color Creme är en ögonblicksbild för att färga håret med närande behandling, som
på bara tre minuter kan du skapa rika toner och intensiva så söt och delikat. Gör det ljusa
och släta alla hårtyper i en enda gest av färg läggs till charm, faktiskt, effektiviteten av
behandlingen, lämnar håret silkeslent och full av ljus. 

 Egenskaperna hos NUTRI Color Creme är:
• Behandling, färg och Nutrition : NUTRI COLOR CREME verkar genom AHA fruktsyror rik
på återfuktande, mjukgörande, närande och utredande, utan att tynga ner håret. Den
innehåller ingen ammoniak eller väteperoxid, är dess pH surt (4,5-5), arbete, därför, med
full respekt för håret. Den typiska koncentrationen av joniska pigment gör
fullständig likformighet av färg från rot till topp. Resultatet av denna vinnande kombination
av Nutri Color Creme är därför en effekt av lätthet, ljusstyrka, mjukhet, lätt att kamma och
mer levande färger.
• Omedelbar handling och långvarig färg : COLOR CREME NUTRI snabbheten i
behandling som, i den första minuten av ansökan fräschar upp färgen och, inom loppet av
bara tre minuter kan du få bästa resultat, också kombinerar hållbarhet och grepp färg (upp
till omkring 6 schampon enligt längden och porositet av håret).
• Enkel ansökan : den mjuk och krämig konsistens gör en ansökan och en sköljning
mycket enkelt och snabbt, så snabbt att få färgat hår, foglig, ljust och lätt att kamma
.• behaglig doft : fräscha och fruktiga dofter, gör NUTRI COLOR CREME en kosmetisk
behandling som ger en behaglig doft i håret
.• Stort utbud av nyanser : NUTRI COLOR CREME erbjuder ett utbud av 16 nyanser. Med
möjligheten att blanda samma, kan du få nya nyanser, se till att kunden i salongen
färgeffekter absolut fashionabla och personlig. 

  Shades  serien består av 16 nyanser
 låda :  dispenser flaska på 250 ml och 24 ml engångsdos 
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