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Ultra parlak yans?ma kozmetik amonyak olmadan
RENK dokunmatik oldu?unu nesil oksidatif vurgulay?c? renkleri çok tonlar tonlu yenilikçi
sayesinde do?al saç çok benzer yeniden light2colour kompleksi: üç farkl? renk pigmentleri
özel bir kombinasyonu kadar daha çok yönlü yans?malar? bir protein kompleksi
nemlendirici ile lif ile birlikte % 57 besler ve ilâ % 63 daha fazla saç Parlat?c? teklif garanti
eder. Hassas renklendirme 'amonyak' zengin taban?ndan bile dü?ük birimleri beyaz saçl?
bir mükemmel renk pigment geli?me sayesinde mükemmel kapsama sa?layan Kozmetik
tedavi.
tonlar?: 67 aileler bölünmü? 6 renk tonlar? mevcuttur:
-SAF yerliler (9 renkler parlak ve do?al hiper ultra-püresi patates)
-ZENG?N NATURALS (13 yo?un yans?malar? ve rafine tonlar?)
-DER?N BROWNS (14 sofistike ve tonlar? büyüleyici)
-Canl? K?rm?z?lar (18 Canl? K?rm?z?lar ve anlat?m)
-Özel MIX (4 yans?malar? maddelerinin)
-ALEVLEN?R (çizgiler ve tezat tonlama için 9 ???k yans?malar?)
Kullan?m Talimat?: 1:2 veya 1:3 oran? yans?mas? (parlak) 6 veya 13 birimlere istenen
de?i?ken yo?unlu?una ba?l? olarak renk dokunmatik L2CC emülsiyon ile kar??t?r?n.
Ambalaj: 60 ml tüp.

RENK dokunmatik alevlenir Light2Color kompleksi
çizgiler ve kontrastl? glosso tonlama için ultra parlak yans?ma kozmetik
Pigment ve yans?t?c? mikro ayd?nlat?c? ???k sadece 5 dakika içinde hem do?al hem de
renkli saç parlakl?k ve a??r? parlakl?k verir.
birlikte 9 ???k yans?malar? (5 sar? ve k?rm?z? 4) tüm tonlar?: kar???k
Kullan?m Talimat?: beyaz saç ve kar???mlar? renk dokunmatik L2CC emülsiyon ile
ili?kisi 1:2 (tonlama) veya 1:3 (parlak) 6 cilt olarak kapsamaz
Ambalaj: 60 ml tüp

RENK DOKUNMAT?K ARTI
Kozmetik parlak yans?ma renk do?al etkisi ile
Trispectra % 70'e kadar uyum do?al ile gri saçlar için formül ile sinerjik eylem son derece
parlak refleksleri.
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nüans: 16 renk tonlar?n?n yo?un yans?malar? do?al etkisi ile kullan?labilir.
Kullan?m Talimat?: RENK TOUCH PLUS kar???mlar? renk Touch Plus 1 + 2 oran?
emülsiyon ile.
Ambalaj: 60 ml krema tüp

Fiyat: 4,99  £ + KDV
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