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XTRABYLIA COLOR

 dòng ??y ?? màu s?c sinh ra t? các nghiên c?u tiên ti?n nh?t. Có nh?ng s?c thái mà hành
??ng v?i s? m?m m?i, t?o cho tóc màu t??i sáng c?a c?n th?nh n? và ph?n ánh k?t qu? ??c
bi?t v?i tuy?t ??i an toàn và lâu dài. Công th?c c?a nó r?t giàu các thành ph?n có giá tr?
nh? : Cera Alba, ?? cung c?p cho dinh d??ng cho tóc, d?a ?? cung c?p cho h? t?a sáng và
Ginkgo Biloba, m?t nhà máy t? s? s?ng ??i ??i, cho s? m?m m?i h?n và b?o v? nh? nhau.
B?o hi?m màu xám 100%.
 màu  : có s?n trong 77 màu ?ã s?n sàng, t?t c? tr?n l?n v?i nhau trong ?ó bao g?m, g?m:
SOFT NGUYÊN 6 màu s?c, tông màu t? nhiên h?n và OFFSET 7, lý t??ng cho các mô-
?un, c?ng c? và t?ng c??ng màu s?c. Rõ ràng là c? s?, th?p h?n s? ti?n s?a ch?a s? ???c
thêm vào.
MÀU M?I C?A B?N CH?T : 7 pha tr?n nh?c k? l?. RED PASSION : 6 ??c bi?t pha tr?n màu
?? c??ng ?? cao. TH?N T??NG TR?NG: 6 h?n h?p ??c bi?t c?a tóc tuy?t v?i. C?M XÚC
BROWN :. 6 ??c bi?t pha tr?n màu nâu quy?n r?
Trên b?ng x?p h?ng màu s?c c?ng ???c cho 24 h?n h?p th?i trang d? dàng ?? ??t ???c.
 ph??ng pháp s? d?ng  : màu s?c bình th??ng : 1 pha loãng v?i 1,5 Xtrabylia Oxyd 10,
20, 30, 40 kh?i l??ng, màu s?c siêu sáng. pha loãng 1 + 2 v?i Xtrabylia Oxyd 12%
container:. 100 ml ?ng astucciato 
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