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ECHOS MÀU
màu trong sáp ong kem

Tóc chuyên nghi?p màu kem làm giàu v?i sáp ong và vitamin c. Công th?c tiên ti?n c?a nó
t?o ra cao hi?u su?t c?ng là ?i?u ki?n môi tr??ng và khí h?u ?a d?ng nh?t là làm cho tóc
sáng bóng và t??i sáng. Các thành ph?n ho?t ??ng c? th? cung c?p m?t b?o v? t? nhiên
c?a tóc là làm m?t hành ??ng l?nh và ch?t làm m?m. Màu s?c ECHOS ??m b?o b?o hi?m
??y ?? c?a mái tóc màu xám và cho phép b?n t?o màu lâu dài nh? có các tính ch?t ch?ng
oxi hóa c?a vitamin C. ?ó là khuy?n cáo s? d?ng k?t h?p v?i oxy hóa các nh? kem
Echosline ?? ??m b?o tính ?n ??nh cao c?a các giai ?i?u c?a s? ph?n ánh và gi?m màu
toning.

s?c: ECHOS màu có s?n trong s?c thái r?c r? chia thành 120 20 series: t? nhiên t? nhiên
t? nhiên m?nh m? 'ASH' ph? 'M?' BAHIA 'Chuyên sâu' be 'ASH '??ng' 'Vàng nâu' vàng nâu
nâu sô cô la 'Nhi?t ??I vàng ??ng' AUBURN' sâu ??ng ' G? G? 'VIOLA' ROSSI ' ?? sâu
'ROSSI' ph? 'Tonalizzatori' 6 4 3 Pastel và trung l?p 1 Intensifiers Lighteners.

h??ng d?n s? d?ng: trong m?t thùng phi kim lo?i ' 1 + 1 là 5 k?t h?p (ví d?: 50 ml kem +
75 ml ôxi hóa nh? kem Echosline ??nh tr??c kh?i l??ng). Super-sét lo?t nó nên ???c tr?n
l?n 1 + 2 (ví d? nh? 50 ml kem + 100 ml ôxi hóa emulsion Echosline 40 vol). ?? s? d?ng
tone trên giai ?i?u kem ECHOS màu ' nh? là 'màu và toning d?u g?i trên mái tóc' 1 + 2 pha
loãng kem ???c khuy?n khích v?i Activator kem Echosline lúc 7 quy?n. Tonalizzatori
Echosline có ngh?a v? ph?i có k?t qu? t?t nh?t trong s? ti?n c?a các ?ng d?ng nh? t?y
tr?ng tính 's?c' sunburn 'n?i b?t' t??ng ph?n và màu s?c, lighteners.

?óng gói: 100 ml ?ng.
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