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COLOR D'ECOS
colorant a la crema de cera d'abelles

Cabell professional coloració crema enriquida amb cera d'abelles i vitamina c. La seva
fórmula innovadora crea alt rendiment és també les més diverses condicions del medi
ambient i el clima és fer el cabell brillant i brillant. Els seus principis actius específics
proporcionar que una protecció natural del cabell està fent una acció condicionat i
emolient. ECHOS COLOR assegura una cobertura completa de cabell gris i li permet
crear colors duradors gràcies a les propietats antioxidants de la vitamina c. Es recomana
utilitzar en combinació amb l'oxidant emulsió crema Echosline per assegurar l'alta
estabilitat de to de reflexió i reduir la tonificació de color.
tons: ECOS COLOR està disponible en vibrants tons dividits en 120 20 sèrie: NATURAL
NATURAL NATURAL INTENSA 'ASH' EXTRA 'Mat' BAHIA "Intensiu" beig 'Cendres
'Coure' or BROWN 'Or BROWN' marró xocolata 'Tropicals coure daurat' AUBURN'
profunda coure ' CAOBA 'VIOLA"ROSSI" vermell "ROSSI" extres "Tonalizzatori" 6 4 3
Pastel i neutre 1 Intensifiers Lighteners.
instruccions d'ús: en un recipient no metàl·lics ' 1 + 1 és barreja 5 (per exemple: 50 ml
de crema + 75 ml d'oxidació emulsió crema Echosline predeterminat volums). La sèrie
Super aclarir-lo cal barrejar 1 + 2 (per exemple, 50 ml de crema de + 100 ml d'emulsió
oxidant Echosline al 40 vol). Utilitzar to to crema ECHOS COLOR "com"per pintar i
tonificació xampú en pèl"1 + 2 dilució crema recomana amb activador Echosline cremós a
7 vols. La tonalizzatori Echosline se suposa que tenen el millor resultat dels fons
d'aplicacions com blanqueig comte "ratlles" cremades de sol 'highlights' contrastos i
colors, lighteners.
embalatge: tub 100ml.
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