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REVITALITZA MÀSCARES DE COLOR
sense amoníac i oxigen p-Phenylenediamine

Entre un color i l, altre , reviu els colors existents, donant el cabell l, esplendor d, una
tinció acabats de fer. El cabell amb rossa tonalizzate coure , xocolata o vermell, COLOR
MATÍS es posa cap amunt de màscara dels méches actua destacant i reviure brillantor i
brillantor del cabell. Seu ph àcid condicionat fórmula nodreix el cabell sense sospesar-lo i
fer brillantor sedosa i suau. També es pot utilitzar el cabell natural per encendre un nou i
més intens. Es disminueix gradualment fins que desapareix després del rentat de tercera.
no cobreix els cabells blancs.

tons: disponible en 5 variants dissenyats per satisfer tots els seus tons de color de
cabells.
• Per a cabells rossos: recomanat en pèl color tractada amb ombra Ros , Lleugers,
CHIARISSIMO Ros Ros i Ros EXTRA clar.
Resultat: reflexos pas lleuger i reflexos daurats calents.
• Per al cabell castany i Ros fosc color de cabell: recomanat amb reflexos castanyes ,
Llum color marró, BROWN i Ros fosc.
Resultat: Matisos INTENSOS de tons de xocolata i castanyes.
• PÈL color coure: recomanat en color de cabell tonalitat coure llum amb , Fosc, coure
TIZIANO TICIÀ fosca i la llum.
Resultat: Tons intens i agradables de COPPERPLATED VERMELLÓS.
• CABELL vermell i caoba: recomanat en pèl color tractada amb llum vermella tons , Roig
fosc, caobes i CAOBA fosc.
Resultat: Reflexions de vermell intens i tons.
• Per al cabell amb MÉCHES o amb INSOLACIÓ: recomanat per activar coloració
GROGUENCA o excessivament BROWNED BLEACHED amb les insolacions o ben
acolorida amb SUPER alleugerint TRICOLOR.
el color de la màscara no influeix en el color del resultat al teu cabell.

instruccions d, ús: aplicar com una màscara després de qualsevol color. el nombre d,
aplicacions varia depenent de la longitud del cabell. mitjana: 10/12 aplicacions.

envasat: tubs de 250 ml.
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