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M?T MÀU M?I
V?nh vi?n màu h? th?ng mà không c?n amoniac

Là m?t h? th?ng r?t linh ho?t và ??y ??: cho phép b?n ?? hoàn toàn bao g?m tóc màu
tr?ng. T?i và sáng lên ??n ba t?n và c?ng cho phép b?n d? dàng thay ??i s? ph?n ánh. M?t
màu s?c màu s?c m?i s? chuy?n sang kh? n?ng vô t?n và là m?t công c? lý t??ng cho công
vi?c c?a colorist.

Tính n?ng:
• AMONIAC MI?N PHÍ
?? cung c?p cho c? các th? làm tóc ng??i giá m?t kinh nghi?m m?i và thú v? b?i vì các
công th?c mi?n phí amoniac tinh t? cung c?p m?t ?ng d?ng t? mùi và c?c k? tho?i mái.
• CH?T CH?NG OXY HÓA T? NHIÊN
Công th?c phong phú v?i carotenoid và ch?t ch?ng oxy hoá các thu?c tính c?a melanin
th?c v?t và c?c ?oan ch?ng dài nh? tóc.
• HOÀN THÀNH H? TH?NG LÀ D? DÀNG VÀ LINH HO?T
Cho phép b?n ?? hoàn toàn bao g?m tóc màu tr?ng và nh? công th?c kem c?a nó là d?
dàng ?? k?t h?p , ?? áp d?ng và không nh? gi?t.

L?i ích:
• TÓC M?M VÀ NG?M N??C
Nh? có c?a nó xây d?ng tinh t? phong phú v?i ch?t làm m?m và gi? ?m ch?t ch?ng h?n nh?
d?u th?u d?u và carnauba sáp
• M??T MÀU S?C, C??NG ?? CAO VÀ NHI?U M?T
• CÁC MÀU S?C R?C R? TRONG M?T TH?I GIAN DÀI
Nh?: m?t metasilicate t? nhiên b?t và giàu silica ?ó phân h?y , do ch? s? khúc x? cao c?a
nó, làm cho màu s?c t??i sáng và sáng m?t th?i gian dài.

Gia ?ình NUANCE/13 58: --t? nhiên Ash t? nhiên m?nh m?-nóng t? nhiên vàng
nâu---??ng-??-g? g?-cát-viola irise-000-tinh khi?t màu s?c t?ng c??ng
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