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CAY MÀU
bán v?nh vi?n màu mà không amoniac và axit pH

Bán v?nh vi?n M? ph?m màu không amoniac và không có oxy hóa v?i Baobab d?u và Gel
c?a t?o ??. ??m b?o cu?c s?ng lâu dài ultra màu s?c t??i sáng c?a mái tóc kh?e m?nh và
b?o v?. CAY màu là màu lý t??ng axit pH cho mái tóc màu t?y tr?ng ho?c t? nhiên. Bóng
tóc và t?o ra r?c r? màu s?c là lý t??ng cho màu tóc ho?c t?o ra các chi ti?t màu ??m. Ch?t
r?a lên ??n 15. ?? pH axit ?óng v?y cho phép các s?i tóc ?? ph?n chi?u ánh sáng. H?
th?ng màu s?c ???c d?a trên các nguyên t?c c?a v?t lý thông qua vi?c thu hút t?: Các h?t
???c thu hút vào thu?c nhu?m tính tích c?c (+) (-) ??m b?o m?t mái tóc hoàn h?o màu s?c
k?t qu?.

màu: 13 s?c thái khác nhau t?t c? mixable ?? ?áp ?ng m?i nhu c?u v? màu s?c: màu vàng
COPACABANA; MÀU ?? PLAYA FLAMENCO; BLUE SHARK BAY; CAM COSTA DEL
SOL; WAIKIKI MÀU XANH LÁ CÂY; CÁC BÃI BI?N VENICE TÍM; FUCHSIA MAYA BAY;
NG?C COSTA SMERALDA. PORTOFINO TR?NG; ??c bi?t màu tr?ng PORTO FINO (sau
?ó là m?t màu ??c bi?t: b?ng cách pha tr?n v?i các màu khác màu pastel màu có th? thu
???c cay c?a c??ng ?? khác nhau).

h??ng d?n s? d?ng: làm cho m?t lo?i d?u g?i và gi?t kh?n tóc b?ng kh?n 'áp d?ng cay
màu v?i m?t bàn ch?i b?ng cách s? d?ng g?ng tay c?n th?n không ?? v?t da 10-15 phút' r?i
kh?i ph? thu?c vào c??ng ?? màu s?c mong mu?n. Do không th?c hi?n b?t k? 'd?u g?i ??u
sau khi ?? emulsify v?i n??c ?m cho m?t vài phút' r?a cu?i cùng cho ??n khi n??c ch?y rõ
ràng.

bao bì: chai 125 ml.
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