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 dòng tinh t? cho
tóc nhu?mTóc nhu?m màu, không ph?i t?t c? nh? nhau và không ph?i t?t c? có cùng m?t
nhu c?u. Tóc v?i màu ??ng nh?t, tóc v?i mái tóc t?y và c?n ?i?u tr? khác nhau, không ch?
b?o v? nh?ng t?ng c??ng c??ng ?? c?a màu s?c. Chuyên nghi?p Sebastian COLOR ??t
cháy ?áp ?ng các nhu c?u c?a t?t c? các lo?i ng??i ph? n? yêu c?u th? làm tóc tuy?t v?i và
lâu dài k?t qu? c?a mình, cung c?p m?t ?i?u tr? ?? duy trì màu s?c m?nh m? h?n và sôi
??ng. Ph?m vi bao g?m COLOR Ignite SINGLE, d?u g?i và ?i?u hòa ?? b?o v? tóc v?i màu
s?c ??ng nh?t và ??t cháy MULTI COLOR d?u g?i ??u và ?i?u ??c bi?t cho t?y lông ho?c
lông nh?n m?nh. 

 G?I COLOR Ignite SINGLE 
B?o v? tóc v?i m?t màu ??ng nh?t. T?y s?ch và làm m?m c?u trúc tóc b?ng cách ?óng các
l?p bi?u bì. ?? duy trì m?t màu s?c r?c r? h?n trong th?i gian.
h??ng d?n s? d?ng : Massage vào tóc ??t ?? t?o b?t phong phú. Súc mi?ng k? và ti?n hành
?i?u.
thùng ch?a : 250 ml chai. ?I?U COLOR Ignite SINGLE 
B?o v? tóc v?i m?t màu ??ng nh?t. Mousse kem cung c?p cho bóng t?i ?a cho tóc, nó ?i?u
ki?n h? và ?óng bi?u bì. ?? gi? còn là m?t màu s?c m?nh m? t? ánh sôi ??ng.
h??ng d?n s? d?ng b? ??m sau khi n??c d? th?a, truy?n bá s?n ph?m trên toàn b? chi?u
dài c?a tóc, ??c bi?t chú ý ??n nh?ng l?i khuyên và ti?p t?c r?a k? l??ng.
thùng ch?a : 250 ml chai. G?I COLOR Ignite MULTI 
B?o v? t?y tóc ho?c lông nh?n m?nh. Nó làm s?ch và giúp b?o v? màu tóc ???c ?i?u tr?
kh?i b? h? h?i bên ngoài. ?? duy trì m?t màu s?c r?c r? và t??i sáng h?n trong th?i gian.
h??ng d?n s? d?ng : Massage vào tóc ??t ?? t?o b?t phong phú. Súc mi?ng k? và ti?n hành
?i?u.
thùng ch?a : 250 ml chai. ?I?U COLOR Ignite MULTI 
B?o v? t?y tóc ho?c lông nh?n m?nh. Mousse kem làm m?m c?u trúc tóc và mang ??n cho
bóng t?i ?a, gi? ?m mà b?n c?n ?? giúp b?o v? chúng kh?i b? h? h?i bên ngoài. ?? duy trì
k?t qu? c?a màu s?c m?nh m? h?n và sôi ??ng h?n.
h??ng d?n s? d?ng b? ??m sau khi n??c d? th?a, truy?n bá s?n ph?m trên toàn b? chi?u
dài c?a tóc, ??c bi?t chú ý ??n nh?ng l?i khuyên và ti?p t?c r?a k? l??ng.
thùng ch?a : 250 ml chai .

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

