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INEBRYA BIONIC MÀU
amoniac mi?n phí v?nh vi?n màu kem v?i Sapphire và collagen

Sáng t?o chuyên nghi?p màu màu kem là BIONIC INEBRYA v?nh vi?n amoniac là k?t h?p
các thu?c tính th?m M? c?a collagen và l?nh v?i soi sáng và làm s?ng l?i các l?i ích c?a
tinh th? Sapphire cho m?t màu t?t c? d?n ??n 's?ch' ??ng ph?c và b?o v?. Ph?m ch?t ph?c
h?i keratin k?t h?p v?i nh?ng ??c tính b? d??ng và emollient cottonseed d?u s? th?c hi?n
m?t tái sinh chính hãng c?a tóc trong màu ' ??m b?o 100% b?o hi?m c?a mái tóc màu xám
v?i phong phú màu s?c là m?nh m? và r?c r? v?i s? tôn tr?ng ??y ?? c?a các mao m?ch
c?u trúc và cân b?ng da. S? v?ng m?t t?t c? l??ng khí th?i amoniac và tác d?ng b?o v? c?a
thành ph?n ho?t ??ng t? nhiên cho phép các chuyên nghi?p ?? ho?t ??ng v?i t?i ?a Ti?n
nghi và an toàn t?i ?a cho khách hàng. ?? ??m b?o hi?u su?t t?i ?a c?a các d?ch v? c?a
các màu s?c mà không amoniac 'INEBRYA BIONIC màu ph?i ???c tr?n l?n v?i hành ??ng
c?a OXYCREAM ?a cao oxy hóa hành ??ng M? ph?m kem mà s?n xu?t m?t h?n h?p nh?,
kem m?m m?i màu' r?t d? dàng và m?n ?? áp d?ng. Hành ??ng c?a nó r?t b? d??ng và b?o
v? ?n ??nh làm cho tóc thân m?m 'lành m?nh' ??t màu s?ng ??ng sáng nh?t sôi ??ng nh?t '
là lâu h?n.
màu: có s?n trong màu 63.
h??ng d?n s? d?ng: pha tr?n trong m?t phi kim lo?i bát 50 ml 75 ml OXYCREAM BIONIC
màu (100 ml + 50 ml BIONIC màu Lighteners: OXYCREAM). Phân ph?i ??ng ??u các h?n
h?p trên tóc khô ch?a ???c r?a s?ch. Sau khi ch?p emulsify v?i vi?c ch?m sóc ' sau ?ó r?a
tóc cho ??n khi các n??c tr? nên rõ ràng và làm cho Inebrya d?u g?i cho tóc màu.
?óng gói: 100 ml ?ng.
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