
 

  
Tone on Tone - vlasy - SENSUS

BARVA TABU
inovativní p?ímé barvení

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

BARVA TABU
inovativní p?ímé barvení

Výzkumy na techniku a použití barev a stylu v ulici života vytvo?ily nové výrazy nové
zp?soby porozum?ní a hrát s barva: barva TABU je škála barev, která umož?uje p?ímé , v
jednoduchosti a bezpe?nost, obnovit každý den obrazu zákazníka. Je to ready-to použití
produkt obsahující žádné alkalizovat agenty a který neobsahuje oxida?ní ?ešení. Tyto
vlastnosti se produkt nejvyšší jemnost a osiva na vlasy.

TECHNOLOGIE
Gelové složení umož?uje optimalizovat výši produktu použité, zaru?ující vynikající výkon je
minimalizace nadm?rného odpadu. Specifické vlastnosti a nejnov?jších technologických
pigment? umož?uje výjime?né penetra?ní schopnosti a t?snost barevných pigment? v
vlasové struktu?e , kde z?stávají ukotvena zajistit intenzivní a dlouhotrvající barva
výsledku. R?zné odstíny mají kyselou hodnotu ph.

JAK &AMP; PRO?
Narodil se nový punk šik , rozmarná, o eklekticismus být mimo pole punk , vykládána v
klí?i zákazník salonek vyhovuje p?ijmout více stylistický cue. Nejvíce extrémní barvy jako
modrá , zelené , byly vždy omezení každé technické, , ale barvou tabu dnes je ?ešení.

COMPOENETI a aktivní ú?inek
Aktivní principy a speciální vzorec alkoholu zdarma poskytnout hydratace , výjime?nou
hebkost a lesk.

odstíny: k dispozici v následujících barvách: zelená žlutá zelená láhev kyseliny ,
TYRKYS, r?že , FIALOVÉ, CHERRY RED , orange, modré , a v MAGNET (p?ed
zabarvení) a jasné.

návod k použití: Je tabu barva výrobku p?ipraveného k použití; Nalijte požadované
množství v misce , rukavice na jedno použití, rovnom?rn? distribuovat p?es oblast, kterou
chcete malovat s pomocí št?tce a široký h?ebenem.
Návrhy:
S tabu barevný MAGNET sytou barvu výsledky a také uniformy na kapilární struktury,
které jsou obzvlášt? citlivé. To bude skv?lé výsledky a dlouho trvající.
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CRAZY extrémní Colorations:
Použit na vlasy odbarvené nebo odbarvit (level 9/10) používá ?ist? dosahuje extrémn?
brilantní úvahy. Mnohem p?esn?jší je že mnohem živ?jší aplikace bude kone?né barvy.
DELIKÁTNÍ vinobraní barvy:
S odrazy na b?lené nebo odbarvené blond (level 9/10) se používá v kombinaci s jasnou , v
9 díl? jasné ?ed?ní: 1 díl nuance volby (orienta?ní podíl) , dostane jemné pastelové odstíny
a zbarvení je velmi vhodné vytvo?it elegantní a jedine?ný vzhled.

balení: láhve 150 ml.
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