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TRONG MÀU S?C
kinh nghi?m công ngh? v?i d?u Argan và Keratine

Màu k?t h?p hành ??ng v?nh vi?n ??c quy?n và m?t hành ??ng có giá tr? th?m M?. M?t c?
s? kem do c?a nó k?t c?u cân b?ng ???c phân ph?i trên tóc m?t cách d? dàng; ??c bi?t
nh?y c?m và ??y ?? các thành ph?n dinh d??ng emollients, gi? ?m và b?o v? , nh? là , d?u
m?m lúa mì d?u Argan và d?u ô liu cho tóc bóng, ?? sáng và silkiness khéo léo k?t h?p v?i
m?t công th?c cân b?ng v?i m?t n?i dung cân b?ng c?a amoniac ?? ??t ???c các hi?u su?t
r?t cao c?a t?t c? các ph?m vi b?o hi?m, nhu?m màu s?c s? ?n ??nh và s?c ?? kháng ??
thay ??i. M?t sáng t?o công th?c , sau ?ó , ???c thi?t k? ?? b?o v? tóc, nh? vi?c t?ng c??ng
và elasticizing hành ??ng keratin và ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a các chuyên nghi?p màu v?i
s?c t? cu?i th? h? ??n m?c cao nh?t c?a tinh khi?t mà cho phép b?n t?o và tùy ch?nh duy
nh?t, m?nh m? màu s?c và sáng.

màu: có s?n trong các s?c thái 56 trong t? nhiên t? nhiên m?nh m?: , ASH, sô cô la ,
VIOLIN , Vàng, thu?c lá, ??ng chính t? , ?? M?C MAHOGANY ?? LIGH nâng màu, ??c bi?t
S?C.

h??ng d?n s? d?ng: 1: 1 l? tr?n. S? l?a ch?n c?a oxy hóa nh? t??ng:
-Kh?i l??ng 10: cho m?t giai ?i?u s?m màu h?n , vàng tóc màu;
-kh?i l??ng: 20 cho giai ?i?u-trên-tông màu , bao g?m ma, làm sáng m?t giai ?i?u;
-kh?i l??ng: 30 ?? làm sáng b?i 2 ho?c 3 âm;
-40 t?p: làm sáng b?i 3 ho?c 4 t?n.
?? làm sáng h?n 4 âm khuyên b?n nên s? d?ng các s?c thái superlift.

bao bì: 100 g ?ng.
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