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JULIETA
el color de cabell brillant

El resultat de dècades d'experiència i constant recerca en el terreny estètic i trichologic G
& P laboratoris cosmètics, sens. ùs JULIETA és un tractament cosmètic color nou
permanent. La perfecta combinació de natura i la tecnologia és particularment visible i
apreciable hidratant propietats i maneig més d'oferir una alta cosmètica acció protectora.
La fórmula exclusiva que alta tecnologia aconsegueix l'equilibri perfecte i la sinergia entre
l'oli d'Argan i planta queratina, dos principis actius provat i reconegut àmpliament en
cosmètica per les seves propietats regenerador i reconstructiva antioxidants que barreja
propietat exclusiva de Luminescine, un revolucionari ingredient actiu d'origen natural que
pot protegir el seu cabell de radiació d'alta energia perjudicial per a cosmètics de color ,
convertint-la en una font de llum que irradia directament des del cabell propi per a un color
de la màxima brillantor i brillantor.
Característiques:
• Efecte de tacte suau, no agressiu, concapacità el rodatge d'una protecció de la pell
d'irritació o enrogiment;
• Fórmula lliure de PPD, gràcies a l'ús de composició molecular i substitució de PPD amb
PTD;
• Top Range: el món de la moda per raons que pertanyen al món;
• Condicionat poder: introducció d'un condicionador alt rendiment per a una percepció
superior al 25%;
• Protecció de la pell: la pell mentre per pintar.
ROS EXTRAORDINÀRIAMENT LLEUGERS
Els tons de la gamma de JULIETA Ros garanteix alta regulable i el tractament, per a
màxim contrast i brillantor.
• Aclarir poder migliorato.*
• Colors més brillants i color 20%. *
• Cabell suavitat i la bellesa del 25% * amplificat.
* respecte al sensor de color estètica permanents de ùs de formulacions anteriors.
COLOR D'ALTA DEFINICIÓ
Gràcies a tons fantasia s'encén la creativitat. Sempre assegurar resultats fidel al cabell i
cobrir, amb una profunditat de color de amplificat.
• De color fins a un 35% més duradors;
• Més colors vibrants i brillant;

                               pagina 1 / 2



• Igualtat de color perfecte fins i tot el cabell porosa.
SOBRENATURALS
La combinació de cosmètica exclusiu base combinat amb una acurada selecció de
pigments ha permès facilitar l'accés a noves i millors nivells mai aconseguit en el món de
les estètic color permanent.
• Àrea de distribució natural del poder amagar màxima i, naturalment, a la reflexió.
• Garanteix la seguretat 100% perfecta cobertura i resultat fins i tot les condicions més
dures.
instruccions d'ús: barrejar 1:1.5 proporció oxidant.
embalatge: tub 100ml.
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