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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
barevné gel krém jakoby obsahuje maska na vlasy

Revlon Professional kompetence v hustém, v kombinaci s nejmodern?jší vlasy lé?by a
kosmetické ingredience "vytvo?ila COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO"nové trvalé
obarvení krém gel formulována jako by Obsahovala maska na vlasy.
Dokonalé barvy a vlasy krásn? krmí.
Vlastnosti a výhody:
• nuance belle ' spolehlivé a trvanlivé;
• exkluzivní Formule barvení barva výsledky, které z?stávají atraktivní až do p?íští zprávy;
• p?írodní vzhled;
• šedá krytí až do výše 100 %;
• maximální lesk;
• vlasy osmkrát jasn?jší než p?ed zbarvení odbarvené vlasy;
• lesklé vlasy p?írodní vlasy dvakrát;
• maximální respekt pro vlasy s patentovanou sm?s polymery kondicionéry a moderní
kosmetické molekul rozmazlovat pe?ovat a chránit vlasy b?hem barvení;
• vlasy dvakrát odoln?jší v??i rozbití než p?ed obarvením na odbarvené vlasy;
• pro vlhké a suché vlasy jednodušší rozmotat použití po použití. H?eben klouže hladce i
na vlasy;
• Nová textura krémovou a vlá?nou je snadno míchat a aplikovat;
• Nová v?n?.
Ú?inné složky:
• ?ízené oxidace k lepší distribuci pigmenty v kmeni vlasy;
• širokou škálu barviv oxidanty, které zaru?í rovnom?rnost barev barevnosti a intenzitu;
• konkrétní barviva C5, kdo darovat krásy "živostí a vznešené intenzity;
• nové molekuly svítící s duální akce pro zrcadlový efekt dlouhého trvání;
• Kyselina hyaluronová, která je zvlh?ení k?že;
• sojové proteiny, které vyživují "obnovit a p?ipravte se na barvu vlas? v nejlepších
podmínkách;
• sm?s látek pro lé?bu vlas? chrání integritu vlasu a je dob?e tipy pro vzhled, který je
postaráno.
odstíny: Kytice z bohaté barvy a všestranný 95 krásou.
zp?sob použití: sm?šovací pom?r je 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Creme peroxid = 150
ml. Expozi?ní doba pro první aplikaci na p?írodní vlasy je 20 min. pro délky a tipy a 30 min.
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pro ko?eny. Op?tovný r?st: lé?b? regrowth pro 20-25 min "vztahuje na ostatní" je-li nutné
ponechat 5-10 min.
Celkový ?as: 30 minut.
Odolné vlasy: 40 minut.
balení: 60 ml zkumavky.
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