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MUNICIPI DE DEKOTTO
color de protecció directa uva-uvb

Protegeix i prolonga la brillantor i la intensitat del color. Aplicat al cabell natural' assegura
brillantor i delicades reflexions. 

TRACTAMENT POST-TINCIÓ:per perfeccionar i fer encara més evidents reflexos
brillants i intensos.
TRACTAMENT DE MANTENIMENT ENTRE COLORS: per preservar amb el
temps' entre un servei de coloració i l'altre' l'aspecte saludable vital del cabell.
CORRECCIÓ DEL TRACTAMENT DELS REFLEXOS NO DESITJATS: per
modificar un resultat inesperat obtingut per una actuació de bricolatge per
intervenir en un canvi que va resultar erroni o per corregir reflexos inadequats.
TRACTAMENT SOL I MÈCHES: per crear noves jugades de llum i color
mitjançant la tonificació i restauració de la força i la brillantor extrema a les
cadenes explotades. Excel·lent per a tonalitzacions i eliminació d'efectes
antiestètics obtinguts amb blanqueig.
TRACTAMENT CAPIL·lar NATURAL: per a aquells que són escèptics sobre el
món de la coloració professional i volen acostar-se amb precaució 'per a aquells
que vulguin experimentar canvis temporals en la seva imatge' per a aquells que no
volen alterar l'estructura natural del cabell en el més mínim però volen potenciar
les seves característiques' per a aquells que no volen lligar-se a un servei que
requereix continuïtat amb el temps' DEKOTTO és el producte perfecte gràcies a la
seva característica de fer un seguiment completament perdut del seu ús després
de només 3/5 rentats.
TRACTAMENT CAPIL·lar BLANC: per satisfer les necessitats d'aquells a qui no
els agrada el color gris i volen cobrir-lo sense actuar químicament i per a aquells
que, en canvi, volen potenciar la seva brillantor sense alterar els seus reflexos. El
producte és capaç d'actuar de manera dirigida.

matisos: 8 matisos brillants per estar sempre de moda - Black' Intense Brown' Violet red'
Golden Hazelnut' Coure' Fire Red' Silver.  

embalatge: tub de 200 ml.
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