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Màu s?c r?t tinh t? và d?ch v? ???c thi?t k? cho nh?ng ng??i có v?n ?? v? da nh?y c?m.
Tuy?t ??i d? dàng thành công là do ph?c t?p c?a nó ch?ng tu?i MICROEMULSION , khu
ph?c h?p có kh? n?ng ng?n ng?a s? lão hóa c?a tóc c?u trúc: MicroEmulsion ch?m v?n t?c
ban ??u trong h?n h?p quá trình oxy hóa (màu kem + phát tri?n) , t?ng c??ng ?? màu và
khuy?n khích m?t b?n phát hành nhanh h?n c?a tài s?n thu?c nhu?m trong v? não mao
m?ch.
Hôm nay ph?c t?p MICROEMULSION ?ã ???c phong phú v?i A3 s?c t? , s?c t? màu s?c
???c neo trong capello c?a cu?i cùng còn b?ng cách gi? sinh màu s?c, d?u g?i ??u sau khi
d?u g?i. Phong phú v?i d?u ARGAN & KERATIN , lá tóc m?m và m??t ngay c? sau khi
màu s?c. V?I ph?m vi b?o hi?m d? áp d?ng mà không có trung gian h?n h?p v?i s?c thái
khác ??m b?o m?t ph?m vi b?o hi?m 100% c?a ma mà không c?n thêm t? nhiên c? s? cho
m?t màu lâu ??y r?c r? ?ã làm.

• Két an toàn và nh? nhàng trên da;
• H?t gi?ng cao;
• Sáng chói ?áng kinh ng?c;
• Màu th?i gian.

màu: có s?n trong màu s?c 55 + RED ni?m ?am mê 4: , RUBY CORAL, MAHOGANY
??ng có ch?a s?c t? sáng t?o thu?c nhu?m m?i cung c?p , ??, c?ng c?ng và màu s?c ??
sâu cho m?t k?t qu? tuy?t v?i là h?p d?n và cách nhi?u m?t. Linh ho?t và ??o di?n , nh?ng
quý t?c tr? và ??y ??. Ph?m vi c?a SUPERLIFT và TONALIZZANTI cung c?p m?t k?t qu?
b?t th??ng và m?t v? ??p v??t tr?i. M?t ultrachiara hi?u su?t trung l?p h?n và t??ng ph?n
màu vàng màu s?c trong các s? c? c?a melanin. S? an toàn và yên t?nh c?a d? dàng xây
d?ng 3 tuy?t ??i cho phép r?c r? k?t qu? qua biên gi?i c?a 5 t?y tr?ng t?n.
Dòng 3 tuy?t ??i ???c làm giàu v?i cà phê và MACADAMIA tuy?t ??i tuy?t ??i cung c?p các
chuyên gia c??ng ?? và ?? sâu c?a các ph?n x? ? mocha.

h??ng d?n s? d?ng: tr?n theo t? l? 1: 1 , ch? có 5 nhà phát tri?n EASY 10 , 20 , 30 và 40
kh?i l??ng. ?? trong 30 phút và r?a s?ch. ?? bi?t thêm b?o trì và ??m b?o m?t b?o v? liên
t?c s? d?ng LISAP tuy?t ??i b?o v? phun màu tóc.
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?óng gói: 60 ml ?ng.
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