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 sáng t?o công ngh? Çeffetto nh? th?c ??m b?o b?ng vi?c xây d?ng ??c quy?n c?a b?o v?
d?u k?t h?p v?i kem màu, tuy?t ??i kín cao v?i m?t h?n h?p c?a các lo?i d?u b?o v?, có s?n
trong vô s? s?c thái.
Xây d?ng d?a trên tinh ch?t thiên nhiên ?? t?ng c??ng ?? sáng c?a màu s?c. ?? b?n cao và
?? ?n ??nh v?i thu?c nhu?m m?i ??n b?t ??ng cao. B?o v? nh? t?i ?a vôi và các ch?t chi?t
xu?t Calendula. Mùi h??ng tinh t? ?? làm cho d? ch?u h?n các d?ch v? màu. 

Các tính n?ng 

 :
- Các vi c?a r??u béo
- ART d?u tá d??c ???c tr?n v?i kem màu. Ch?a d?u Iojoba, g?o và d?u ô liu
- Phát tri?n các quá trình oxy hóa có ki?m soát h?n h?p (h?n h?p c?a kem và gói ch?t
ch?ng oxy hóa)
- ?? ki?m ki?m soát
- T? l? th?p amoniac
- T??ng tác b?o v? các ch?t chi?t xu?t t? nhiên c?a Chamomile, Mallow, Linden và cúc v?n
th? 

 ?u ?i?m:
- Làm m?m v? cây và b?o v? da ??u
- H?n h?p thu?c nhu?m th?m th?u d?n d?n và ??u thông qua các s?i tóc và nhu?m
melanin, s?c t? t? nhiên c?a tóc
- Ít gây h?n và gi?m thi?t h?i cho
tóc- Ch?ng viêm, d??ng ?m và làm d?u
- Tái c?u trúc s?i tóc 

 K?t qu?:
- Chu?n b? các s?i tóc ?? h?p th? các s?c t?
- B?o v? các s?i tóc và da ??u
- Các màu ??ng nh?t và có kh? n?ng ch?ng r?a
- Lông
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còn nguyên v?n- Kích ?ng da ít h?n và b?ng
- Tóc m?m, m?n, màu s?c t? nhiên
 ph??ng pháp s? d?ng :  pha loãng 1 + 1.5 cho lo?t thiên nhiên; 1 + 3 cho lo?t
ultraschiarenti
 h?p :  100 ml ?ng 
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