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MÀU S?C VÀNG NGUYÊN CH?T KERATIN
Th??ng tr?c màu kem-amoniac

vàng Microattivo ' Argan Keratin và d?u

H? th?ng màu amoniac mi?n phí v?nh vi?n là ??i m?i ???c tài tr? b?i Microattivo vàng 'd?u
Argan và keratin ??m b?o t?i ?a ph?m vi b?o hi?m c?a tr?ng tóc Làm cho h? c?c k? sáng'
m?m 'ng?m n??c' b?o v? '. Nh? có 24 K vàng micro-h?t b? treo trong m?t ch?t keo gi?i
pháp v?nh vi?n ' s?c t? vi dyestuffs ho?t ??ng hi?u qu? h?n t?ng c??ng ?? sáng c?a màu
s?c M? ph?m. D?u argan ??m b?o giao hàng hoàn h?o và t?i ?u các s?c t? trong tóc ?? l?i
nó m?m m?i và ng?m n??c. Keratin t?ng c??ng các trái phi?u này b?ng cách khuy?n khích
??ng tái c? c?u m?nh m? trong quá trình màu.
s?c: Vàng nguyên ch?t KERATIN màu s?c có s?n trong 68 s?c thái.
h??ng d?n s? d?ng: pha tr?n 50 ml kem v?i 75 ml ôxi hóa nh? vàng ACTIVATOR tinh
khi?t vàng (tr?n t? l? 1:1 ' 5). Super-sét lo?t nó nên ???c tr?n l?n trong pha tr?n t? l? 1:2 v?i
Activator vàng vàng nguyên ch?t-40 t?p
?ng d?ng: phân ph?i ??ng ??u các h?n h?p trên tóc khô ch?a ???c r?a s?ch ' ngay l?p t?c
sau khi chu?n b?.
• Nám và màu c?a m?t giai ?i?u: vàng Activator vàng nguyên ch?t trong 20 vol. (6%); 30
shutter t?c ??/40 phút;
• Thang máy và hai tông màu: vàng nguyên ch?t vàng Activator-30 t?p (9%); 30 shutter
t?c ??/40 phút;
• Nám và màu c?a ba màu: vàng nguyên ch?t vàng Activator-40 t?p (12%); th?i gian 45
phút;
• làm sáng 4/5 lo?t Nám siêu âm v?i Activator vàng vàng nguyên ch?t-40 t?p (12%); 40/50
phút ?? shutter các regrowths.
?óng gói: 100 ml ?ng.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

