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KOLAY MUTLAK 3
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Son derece hassas renk ve hassas cilt sorunlar? olanlar için tasarlanm?? hizmet. KOLAY
Mutlak ba?ar? oldu?unu onun MICROEMULSION Anti-ya? kompleksi nedeniyle , k?l
yap?s?na ya?lanma önleme yetene?ine sahip kompleks: MicroEmulsion oksidasyon
kar???m? (boyama krem + geli?tirici) ilk h?z? yava?lar , rengin yo?unlu?unu art?r?r ve
kapiller korteks içinde varl?klar?n? boyalar daha h?zl? sürümü destekler.
MICROEMULSION karma??k A3 ile zenginle?tirilmi? olmu?tur bugün ?ampuan sonra
?ampuan , capello içinde ba?lant?l? renk pigmentleri son art?k bu rengi de?i?meden
tutarak, pigmentler. ARGAN ya?? ve KERATIN ile zenginle?tirilmi? , saç?n yumu?ak ve
ipeksi sonra bile rengi de?i?tirmez. RAK?PS?Z kapsama ara kar???mlar? ile di?er
nüanslar garanti olmadan % 100 kapsama beyaz saç, uzun süreli renk olarak sadece
parlak oldu?u için do?al olarak eklemeden uygulamak kolay oldu.

• Güvenli ve yumu?ak deri üzerinde;
• Yüksek tohum;
• ?nan?lmaz parlak;
• Renk süresi.

tonlar?: 55 renk + RED PASSION 4 mevcuttur: , RUBY mercan, maun için k?skan?lacak
bir sonuç ilginç , red, de s?k?l???n? ve renk derinli?i sa?lamak yeni yenilikçi boya
pigmentleri içeren bak?r ve çok yönlü bir yol. Çok yönlü ve yönetti?i , ama genç aristokrat
ve eksiksiz. SUPERLIFT aral??? ve TONALIZZANTI ola?anüstü bir sonuç ve üstün bir
güzellik sunuyor. Daha tarafs?z bir performans ultrachiara ve sar? z?t tonlar melanin ar?za
s?ras?nda. Güvenlik ve huzur kolay formülasyonun mutlak 3, 5 ton A?ARTMA s?n?rdan
parlak sonuçlar sa?lar.
Mutlak 3 sat?r, kahve ve MACADAMIA mutlak mutlak uzmanlar? yo?unluk ve derinlik
mocha yans?malar teklif ile zenginle?tirilmi?tir.

Kullan?m Talimat?: 1: 1 oran kar??t?rmak , 5 geli?tirici kolay bir 10 , 20 , 30 ve 40
birimleri. 30 dakika ve durulama için b?rak?n. Daha fazla bak?m ve garanti için sürekli bir
koruma LISAP mutlak koruyucu sprey renkli saç kullan?n.

Ambalaj: 60 ml tüp.
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