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REVITALIZES MÀU M?T N?
không có amoniac, oxy và p-Phenylenediamine

Gi?a m?t màu s?c và các khác , làm s?ng l?i màu s?n có, cho s? huy hoàng c?a t??i ???c
th?c hi?n m?t nhu?m tóc. Trên tóc v?i tóc vàng tonalizzate méches, ??ng , sô cô la ho?c
màu ??, màu s?c thái LIVENS lên m?t n? ?óng vai trò làm n?i b?t và ph?c h?i ?? chói và
t?a sáng c?a tóc. C?a nó ph axit l?nh công th?c nuôi d??ng tóc mà không cân n?ng và làm
cho nó m?m m??t và ánh. Có th? c?ng ???c s? d?ng trên tóc t? nhiên cho m?t ánh sáng
m?i và d? d?i h?n. Nó d?n d?n làm gi?m cho ??n khi nó bi?n m?t sau khi r?a th? ba. không
áp mái tóc tr?ng.

màu: có s?n trong 5 bi?n th? ???c thi?t k? ?? ?áp ?ng t?t c? các s?c thái màu tóc c?a b?n.
• Cho tóc vàng: ???c gi?i thi?u vào ?i?u tr? màu tóc v?i tóc vàng bóng râm , Ánh sáng,
CHIARISSIMO vàng vàng và vàng ph? rõ ràng.
K?t qu?: ph?n x? nhanh và vàng màu nóng.
• Cho mái tóc màu nâu và vàng S?M màu tóc: ???c gi?i thi?u v?i tông màu h?t D? , Ánh
sáng màu nâu, BROWN và t?i vàng.
K?t qu?: M?nh m? g?i ý c?a sô cô la và h?t D? s?c thái.
• ??NG màu tóc: ???c gi?i thi?u trên mái tóc màu ánh sáng ??ng Hu? v?i , T?i, ??ng
TIZIANO TITIAN t?i và ánh sáng.
K?t qu?: C??ng ?? cao và d? ch?u s?c thái c?a M?C COPPERPLATED.
• Mái tóc ?? và g? g?: ???c gi?i thi?u vào ?i?u tr? màu tóc v?i ánh sáng ?? s?c thái , DARK
RED, g? g? và t?i MAHOGANY.
K?t qu?: C??ng ?? cao Red ph?n x? và s?c thái.
• Cho tóc v?i MÉCHES ho?c v?i say nóng: b?n nên b?t màu vàng màu ho?c quá
BROWNED BLEACHED v?i say nóng ho?c màu v?i SUPER sét COLORATIONS.
màu s?c c?a m?t n? không ?nh h??ng ??n màu s?c k?t qu? vào mái tóc c?a b?n.

h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng nh? là m?t m?t n? sau khi b?t k? màu nào. s? l??ng các ?ng
d?ng khác nhau tùy thu?c vào ?? dài c?a tóc. Trung bình: 10/12 ?ng d?ng.

bao bì: 250 ml ?ng.
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