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AXENIA LAB THU
chuyên nghi?p quá trình oxy hóa ch?t nhu?m màu

 cho phép ?? có ???c k?t qu? chính xác cao v?i s? ??n gi?n và sâu s?c, màu s?c r?c r? v?i
s? ph?n x? sáng. Sinh ra t? phòng thí nghi?m nghiên c?u SOCO, cung c?p công ngh? tiên
ti?n nh?t trong l?nh v?c m? ph?m màu trong các d?ch v? c?a th? làm tóc.
Công th?c m?i ???c phát tri?n, d?a trên b? m?t nh? ngu?n g?c th?c v?t, cung c?p m?t hành
??ng ki?m c?c k? tr?n tru và ki?m soát nh?ng hoàn toàn cân b?ng và hi?u qu? trong ?i?n
màu. Có tính ??ng nh?t và ?? chính xác màu s?c, ?? che ph? hoàn h?o c?a mái tóc b?c
tr?ng và mái tóc kh?e m?nh và sáng bóng nh? vào hành ??ng m? ph?m c?a keratin th?y
phân và cây thùa b?o v? các l?p bi?u bì tóc.
 Shades  có s?n trong 87 màu s?c nét - chia thành 12 gia ?ình bao g?m c?
SUPERBLOND cho các hi?u ?ng ?áng kinh ng?c superlightening, HI?U QU? PURE, b?t
màu tinh khi?t v?i màu s?c c??ng ?? cao và th?i trang táo b?o quy?t ??nh ?? th?c hi?n
ho?c ?? c?ng c? và t?ng c??ng ph?n ánh c?a các s?c thái b? s?u t?p và Toner giai ?i?u tóc
c?a b?n sau m?t t?y tr?ng m?nh m? mà không thay ??i màu s?c t? nhiên. M?i mùa ph?m vi
???c làm giàu v?i s?c thái m?i c?a xu h??ng này.
 ph??ng pháp s? d?ng :  tr?n v?i 1.5 ph?n oxy hóa S?a Axenia LAB (10-20-30-40 kh?i
l??ng). Toner và Superblond ???c pha tr?n theo t? l? 1 : 2
 h?p :  - ?ng màu astucciato 100 ml
- Nh? t??ng oxy hóa trong n?m 1000 ml chai
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