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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
coloració crema gel de formulat com si conté una màscara de cabell

Revlon Professional competència respecte a la coloració, combinat amb la més
avançada cabell tractament i estètica ingredients 'ha creat COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'un nou color crema gel de formulat permanents com si Contenia una
màscara de cabell.
Color perfecte i el cabell ben alimentats.
Característiques i beneficis:
• belle de matís ' fiable i durador;
• fórmula exclusiva tinció resultats de color que segueixen sent atractives fins proper
informe;
• aspecte natural;
• gris cobertura fins al 100%;
• Brillantor màxim;
• cabell vuit vegades més brillant que abans de pintar blanquejats cabell;
• brillant cabell cabell natural dues vegades;
• màxim respecte per al cabell amb una barreja privatiu dels polímers agents condicionat i
molècules estètics avançades per consentir tenir cura i protegir el cabell durant el procés
de pintar;
• cabell dues vegades més resistent al trencament que abans de la tinció en blanquejades
pèl;
• humit i en sec el cabell més fàcil per l'ús després de cada ús. La pinta llisca suaument
fins i tot el pèl;
• nova textura més cremosa i flexible és fàcil de barrejar i aplicar;
• nova fragància.
Principis actius:
• controlar l'oxidació distribuir els pigments en la tija del cabell;
• gran varietat d'oxidants colorants que garanteix uniformitat cromàtic de color i intensitat;
• específics tints C5 experimentats bellesa ' vivacitat i intensitat sublim;
• nova molècula de il·luminar amb una doble acció, per un efecte mirall de llarga durada;
• l'àcid hialurònic que és la hidratació de la pell;
• proteïnes de soja que nodreixen ' renovar i es preparen per rebre el color del cabell en
les millors condicions;
• barreja d'agents per al tractament del cabell protegir la integritat de la cutícula del cabell
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i és segellat així consells per a una mirada que ha tingut cura.
tonalitats: un RAM de colors vius i 95 versàtil per la bellesa.
mètode d'ús: la taxa de barreja és 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Creme peròxid = 150 ml.
El temps d'exposició per a la primera aplicació en cabell natural és de 20 min. per a
longituds i consells i 30 min. per les arrels. Rebrot: tractar el rebrot durant 20-25 min
"aplicar en altres" si és necessari deixar durant 5-10 min.
Total temps: 30 minuts.
Pèl resistent: 40 minuts.
embalatge: tub de 60 ml.
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