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ILLUMINA MÀU

Là ??t màu chuyên nghi?p k?t h?p màu s?c v?nh c?u sáng t?o phong phú ??n m?t k?t qu?
t? nhiên m?m ' m? và sáng s?a v?i m?t b?o v? tóc tuy?t v?i. Thích h?p cho nh?ng ng??i
mu?n có m?t màu có hi?u l?c siêu t? nhiên mà không c?n ph?i hy sinh hi?u su?t c?a các
màu s?c th??ng tr?c v? ph?m vi b?o hi?m hoàn h?o và sét. Cung c?p m?t plus b?t th??ng
v? vi?c b?o v? s?i tóc: màu sau khi màu s?c s?i tóc là tôn tr?ng và b?o v? b?ng cách ??m
b?o m?t k?t qu? c?a bóng và êm ái kéo dài. ph?m vi b?o hi?m hoàn h?o 100%.
màu: các s?c thái 34 cho phù h?p v?i m?i nhu c?u c?a tu? bi?n là tôn tr?ng t?i ?a cho thiên
nhiên.
h??ng d?n s? d?ng: 60 ml 60 ml ILLUMINA màu + Welloxon hoàn h?o. Tr?n t? l?: 3:1
ph?n c?a Nám tông • ILLUMINA màu ' 1 ph?n c?a Welloxon hoàn h?o 40 t?p
• 2 tông màu sáng: ph?n 1 ILLUMINA màu là 1 ph?n c?a Welloxon hoàn h?o 30 t?p
• 1 giai ?i?u lift/b?o hi?m da tr?ng tóc/giai ?i?u giai ?i?u ho?c t?i h?n màu chi?u sáng m?t
ph?n 1:1 ph?n c?a Welloxon hoàn h?o 20 vol.

GIAI ?I?U GIAI ?I?U HO?C S?M MÀU H?N
• Hoàn thành màu: áp d?ng s? pha tr?n màu t? c? s? cho nh?ng l?i khuyên; th?i gian ph?i
sáng 30/40 phút mà không có ngu?n nhi?t v?i ngu?n nhi?t 15/25 phút. N?u c?n thi?t, ??
trong 5/10 phút h?n.

SÉT
• D?c theo chi?u dài và M?o áp d?ng s? pha tr?n màu s?c ch? d?c theo chi?u dài và l?i
khuyên trong 1/2 cm t? da; Shutter t?c ?? mà không có bên ngoài nhi?t ?? 20 phút; v?i
nhi?t ?? 10 phút.

TÁI SINH TU S?A
• Áp d?ng h?n h?p thu?c nhu?m tr??c khi các c? s?. B?t ??u n?i mà t? l? mái tóc tr?ng là
cao h?n. Shutter t?c ?? No 30/40 phút ngu?n nhi?t v?i ngu?n nhi?t 15/25 phút.
?óng gói: 60 ml ?ng.
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