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  to sobre to sense amoníac i peròxid d'hidrogen 
NUTRI COLOR CREME és una instantània per a la coloració del cabell amb el tractament
nutritiu, que en només tres minuts pots crear tons rics i vibrants tan dolç i delicat. Fa que
sigui brillant i llis tot tipus de cabell en un sol gest de color se suma a l' encant, de fet,
l'efectivitat del tractament, deixant el cabell sedós i ple de llum. 

 Les característiques de NUTRI COLOR CREME són :
• Tractament, color i nutrició : NUTRI COLOR CREME actua a través dels àcids de fruites
rics en AHA hidratants, suavitzants, nutritives i desembolicat, sense endurir el cabell. No
conté amoníac o peròxid d'hidrogen, el seu pH és àcid (4.5 a 5), el treball, per tant, en el
ple respecte dels cabells. La concentració típica de pigments iònics permet
completa uniformitat del color des de l'arrel fins a la punta. Per tant, el resultat d'aquesta
combinació guanyadora NUTRI COLOR CREME és un efecte de lleugeresa, brillantor,
suavitat, fàcil de pentinar i més vibrant color.
• Acció immediata i de llarga durada del color : COLOR CREMA NUTRI la rapidesa del
tractament que, en el primer minut d'aplicacions renovi el color i, en l'espai de només tres
minuts li permet obtenir els millors resultats, també combina durabilitat i adherència de
color (fins aproximadament 6 xampús d'acord amb la longitud i la porositat dels cabells).
• Facilitat d'ús: la textura suau i cremosa permet una aplicació i un esbandida molt fàcil i
ràpid, els cabells tan ràpidament aconseguint color, dòcil, brillant i fàcil de pentinar
.• agradable fragància : perfums frescos i afruitats, fan NUTRI COLOR CREME un
tractament cosmètic que deixa una agradable aroma als cabells
.• Àmplia gamma de matisos : NUTRI COLOR CREME ofereix una gamma de 16 tons.
Amb la capacitat de barrejar el mateix, pot obtenir noves tonalitats, el que garanteix al
client en els efectes de color de saló absolutament de moda i personalitzats. 

  Shades  gamma es compon de 16 tons
 quadre :  ampolla dispensadora de 250 ml i 24 ml de dosi única 
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