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AQUARELY
s intenzivní mikro pigmenty a pšeni?né proteiny

Exkluzivní permanentní barva s inovativní nano mikro emulgované pigmenty mohou
proniknout nejvíce v kmenových "s velmi nízkým obsahem amoniaku a pšeni?né proteiny,
které ke zm?n? struktury vlas?", takže to m?kké " hydratované a lesklé.
Barva je živé a trvá déle, zaru?ující perfektní šedé krytí.
Obsahuje:
• INTENZIVNÍ MICRO pigmenty: pigmentu nano-microemulsionati jsou schopni proniknout
hluboko mezi vlasy keratinová vlákna a vazba na dutiny. D?ležitou výhodou, která pochází
z použití této inovativní technologie je snížení již velmi nízký obsah
amoniaku protože malá velikost pigmenty má pouze ?áste?né otev?ení kutikula je
výsledkem zvýšené kosmetické akce.
• Pšenice: pšeni?né proteiny hydrolyzované bílkoviny provést akci kondicionér a
restrukturalizace je tedy chránit, skalp a kapilární vlákna dává jemnost a hedvábnost vlasy.
Je také ú?inný antioxida?ní vlastnosti a snižuje tvorbu volných radikál?.
• BALZÁMY na: jemná levandulová silice je nejv?tší uplatn?ní v kapilární ošet?ení kde
zklid?ující zarudnutí a povolte použití b?licí prášek i v p?ípad? použití na citlivou pokožku.
odstíny: 114 25 komentovaný seriál...
návod k použití: vyberte odstín barvy krém použít AQUARELY. ?ed?ní 1:1 ' 5 s Aquarely
oxida?ní emulze. Zmá?knout 50 ml Aquarely color cream "které odpovídají obsahu ramp?
v plastové misce a smíchá s 75 mI na
Aquarely oxida?ní emulze do hladkého krému je následující pokyny:
-TÓN v tónu: 50 ml smetany barvivo "75 I 10 vám oxida?ní emulze" expozi?ní ?as 25
minut.
-1 50 ml LIGHTENING krém barevný tón: "75 mI na vás 20 30 minut" odpo?inek oxida?ní
emulze.
-2 50 ml LIGHTENING krém barevné tóny: rychlost záv?rky "75 mI na 30 vás oxida?ní
emulze" 35 minut.
-50 ml 3 b?lení odstíny: krémová barva je 75 mI 40 oxida?ní emulze je 40 minut, ?as
odpo?inku.
-SUPERLIGHT: 50 ml smetany barvivo 100 mI na 40 vás oxida?ní emulze ' záv?rky 45
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minut.
balení: 100 ml zkumavky.
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