Barvy na vlasy - SENSUS
JULIET
Barva vlas?

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

JULIET
Barva vlas?

V d?sledku desetiletí zkušeností a neustálé výzkumu v oblasti kosmetické a G & P Labs
Trichologické kosmetika, Sens ùs JULIET je nové kosmetické barevné úprav? trvalé.
Perfektní kombinace p?írody a technologie je zejména viditelné a znatelné hydrata?ní
vlastnosti a zpracování a zajišt?ní vysoké ochranné kosmetické akce. Exkluzivní formule,
Hi Tech dostane dokonalou rovnováhu a synergii mezi arganového oleje a rostlinných
Keratin, dva aktivní principy stanovené a široce uznávány v kosmetických prost?edcích
pro jejich vlastnosti regenera?ní a rekonstruk?ní antioxidanty, které splynou ve výlu?ném
vlastnictví Luminescine, revolu?ní aktivní složkou p?írodního p?vodu, které mohou chránit
vlasy p?ed vysokoenergetickému zá?ení škodlivé pro barevné kosmetiky , p?evod na
sv?telný zdroj, který se odráží p?ímo z vlasy samotné barvy z maximální jas a lesk.
Rysy:
• M?kká efekt, nikoliv agresivní, concapacità, natá?ení pro ochranu k?že p?ed podrážd?ní
nebo zarudnutí;
• Formule PPD zdarma, díky využití molekulárních stechiometrie a nahrazení PPD s PTD;
• Horní rozsah: módní sv?t z d?vod?, které pat?í do sv?ta;
• Klimatizace výkon: zavedení vysoce výkonné kondicionér pro vnímané vyšší než 25 %;
• Ochrana k?že: chrání k?ži p?i barvení.
EXTRA LEHKÉ BLOND
Odstíny blond JULIET rozmezí zaru?uje vysokou, zesv?tlení a lé?ení, pro maximální
kontrast a jas.
• Odleh?ení moc migliorato.*
• Sv?tlejší barvy a barvy 20 %. *
• Vlasy jemnost a krása 25 % * zesílen.
* v porovnání s p?edchozí formulace ùs trvalé kosmetické barevný senzor.
HIGH-DEFINITION BARVA
Díky módní odstíny podnítí tvo?ivost. Vždy zajistit výsledky v?rný vlasy a kryt s barevnou
hloubku se zesilova?em.
• Barevný až k 35 % déle trvající;
• Živ?jší barvy a sv?tlé;
• Dokonalé barevné vyrovnávací i na porézní vlasy.
NADP?IROZENÉ
Kombinace exkluzivní kosmetické základní kombinaci s pe?livý výb?r pigment? umožnilo
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nám poskytnout p?ístup k novým a vyšší standardy, kdy dosáhl na sv?t? permanentní
kosmetické barvy.
• P?írodní areál od maximální krycí mohutnosti a p?irozen? k zamyšlení.
• Zaru?ená bezpe?nost 100 % dokonalé pokrytí a výsledek v i nejt?žší podmínky.
návod k použití: mix, 1:1.5 pom?r oxidující.
balení: 100 ml zkumavky.
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