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COLOR TOUCH LIGHT2COLOR COMPLEX
COLOR TOUCH Light2Color Complex

cosmètica Ultra brillant reflexió sense amoníac
Tacte de COLOR és la pròxima generació capaç de recrear oxidatiu subratllant colors
múltiples matisos to molt similar a les de cabell natural gràcies a l'innovador light2colour
Complex: una combinació especial de tres pigments de color diferent garanteix fins a 57%
més polifacètic reflexions combinat amb un complex de fibra amb hidratant proteic pot
nodrir i oferir fins a 63% més brillantor al cabell. Una coloració delicat 'amoníac' de la rica
base el tractament estètic que permet una bona cobertura de cabell blanc gràcies a un
desenvolupament de pigment de color perfecte fins i tot a volums Baixos.
tons: disponibles en 6 tons color dividits en 67 famílies:
-PURE NATURALS (9 colors brillants i hiper-natural ultra-puré de patates)
-RICH NATURALS (13 reflexions intens i tons refinats)
-DEEP BROWNS (14 sofisticats i fascinant ombres)
-VIBRANT vermells (18 vermells vibrants i expressiu)
-SPECIAL MIX (intensifiers 4 reflexions)
-RELIGHTS (9 reflexes de llum per a la tonificació vetes i contrastos)
instruccions d'ús: barrejar-lo amb Color Touch L2CC emulsió 6 o 13 volums ' depenent
de la intensitat de la variable desitjada proporció 1:2 o 1:3 en la reflexió (brillantor).
embalatge: tub de 60 ml.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color Complex
cosmètica Ultra brillant reflexió per a la tonificació del glosso de ratlles i contrastos
Rics en pigment i llum il·luminant Microordinador reflexiu en 5 minuts dóna lluminositat i
brillantor extrem en cabell natural i color.
tons: 9 reflexes de llum (5 Ros i Roig 4) totes barrejades
instruccions d'ús: no cobreixen els cabells blancs i barreges amb Color Touch L2CC
emulsió en 6 volums en relació 1:2 (tonificació) o 1:3 (brillantor)
embalatge: tub de 60 ml

TACTE DE COLOR MÉS
reflexió estètica brillant color amb efecte natural
L'acció sinèrgica amb la fórmula de Trispectra per cobrir els cabells blancs i fins a un 70%
amb harmonia natural els reflexos extremadament brillant.
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matís: disponible en intenses reflexions 16 tons amb efecte natural.
instruccions d'ús: COLOR TOUCH PLUS es barreja amb Color Touch 1 + 2 relació
d'emulsió.
embalatge: tub de 60 ml de crema

Preu: £ 4.99  + IVA
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