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Extremadament delicat color i servei dissenyat per a aquells que tenen problemes de la
pell sensible. Èxit fàcil absoluta és a causa de la seva MICROEMULSIÓN anti-edat
COMPLEX , el complex capaç de prevenir l, envelliment de l, estructura del cabell: el
microemulsión s, alenteix la velocitat inicial en la barreja d, oxidació (crema de coloració +
desenvolupador) , augmenta la intensitat del color i promou un més ràpid alleujament d,
actius tints dins l, escorça capil·lar.
Avui que el COMPLEX de MICROEMULSIÓN s, ha enriquit amb A3 PIGMENTS ,
pigments de colors que està Fondejada a capello del passat ja en mantenir inalterable la
color, xampú després de xampú. Enriquida amb oli d, ARGÀNIA & QUERATINA , deixa el
pèl suau i sedós, fins i tot després del color. COBERTURA immillorable fàcil d, aplicar
sense barreges intermitjos amb garanties dels altres matisos una cobertura del 100% de
cabell blanc sense afegir base natural d, un color de llarga durada és brillant com només
ho va fer.

• Segura i suau a la pell;
• Alta llavor;
• Increïble brillantor;
• Durada de color.

tons: disponible en colors 55 + vermell passió 4: , CORAL de la ROBÍ, CAOBA coure que
contenen nou innovador colorants pigments que proporcionen , vermell, també fermesa i
profunditat de color per a un resultat envejable és intrigant i forma polièdrica. Versàtil i
dirigit , però jove aristòcrata i completa. La gamma de SUPERLIFT i TONALIZZANTI
ofereix un resultat extraordinari i una bellesa superior. Un ultrachiara d, actuació més
neutre i tons contrastant groc durant l, avaria de melanina. La seguretat i la tranquil·litat de
formulació fàcil absoluta 3 permet brillants resultats a través de la frontera de 5 TONES de
blanqueig.
La línia 3 absoluta s, enriqueix amb cafè i MACADÀMIA absoluta absoluta oferir
professionals de la intensitat i profunditat de les reflexions de moka.

instruccions d, ús: barrejar en proporció 1: 1 , només 5 desenvolupador fàcil un 10 , 20 ,
30 i els 40 volums. Deixar actuar durant 30 minuts i esbandir. Per a més manteniment i
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garantia una protecció constant utilitzar LISAP absoluta PROTECTORA esprai de color de
cabells.

envasat: tub de 60 ml.
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