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CHROMATIQUE NATURE
permanentní barva na vlasy bez amoniaku a bez PPD , s Arganový olej

 CHROMATIQUE NATURE jepermanentní barva vlas? bez amoniaku a bez P -
Phenilendiamine pro p?irozené barvy, sv?tlé a dlouhou životností.
Nep?ítomnost amoniaku pomáhá snižovat riziko respira?ní alergie a omezuje citlivost
k?že. Absence P - Phenilendiamine d?lábarvení více šetrný k pokožce a mén? agresivní
na vlasy.
CHROMATIQUE NATURE zesv?tluje až 3 úrovním tónu, který zaru?uje dokonalé krytí
bílých vlas?, nezanechává skvrny na k?ži a je snadno odstranit.
P?ípravek je obohacen o arganový olej a p?írodní výtažky z Witch Hazel, jitrocel,
he?mánek, b?íza, p?esli?ka, kaštanu ko?ského t?ezalky a zvýhod?uje výživu vlas? a
umíst?te zvlá??ující, hydrata?ní, tonizující a stre?ink, jakož i zlepšení p?irozený jas vlas?.
Argan olej kv?li jeho silné antioxida?ní, zvlá??ující a hydrata?ní restrukturalizuje vlasy a
d?lá je lesklé. He?mánek jep?írodní anti- bakteriální a uklid?ující. Birch posiluje a
revitalizuje pokožku, pomáhá, aby se zabránilo vypadávání vlas?. Hamamelis stimuluje
tvorbu epitelu tím, že aktivuje mikrocirkulaci, antiseptické a stahující.
 odstíny  38 Dostupné odstíny : 1,0 ?erná, tmav? hn?dá 3.0, 4.0, BROWN, sv?tle hn?dá
5.0, 6.0, Tmavá blond, sv?tlovlasá 7,0, 8,0 sv?tlá blond, sv?tlovlasá 9.0, 1.1 BLACK BLUE,
BROWN ASH 5.1 & sbquo, 6.1 tmavá blond popela, popela bLOND 7.1, 8.1 LIGHT ASH
bLOND, GOLDEN BROWN 4.3, 5.3 GOLDEN BROWN, DARK GOLDEN BLONDE 6.3,
7.3 GOLDEN BLONDE, sv?tle zlaté BLONDE 8.3, 4.8 TABÁK BROWN, LIGHT BROWN
TABÁK 5.8, 6.8 Tmavá blond tabák, tabákové BLOND 7.8 a 3.15 Tmavá ?okoláda, 05:15
IRISH COFFEE BROWN RED 5.6, 7.6 BLOND ?ervená, tmav? BLONDE COPPER 6.4,
7.4 COPPER BLONDE, tmav? mahagonová 4.5, 6.5 LIGHT MAHOGANY, BROWN
PURPLE 02:26, 04:26 PLUM, ANTI 00:12, GREY 00:11, 09:23 LÉKO?ICE, 10:23 sko?ice,
6,2 MYRTLE, 04:56 Karkade.
 zp?sob použití :  01:01 mix
. box :  100 ml tuba.
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