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BAREVNÝ dotykový Light2Color komplex

Ultra jasný odraz kosmetické bez amoniaku
COLOR TOUCH je schopen znovu oxida?ní zvýrazn?ní barvy multi odstíny tón velmi
podobné t?m z p?írodních vlas? díky inovativnímu další generace light2colour komplexu:
zvláštní kombinací t?í r?zných barevných pigment? zaru?uje až o 57 % více mnohostranný
odrazy v kombinaci s proteinový komplex na vlákninu s hydrata?ním mohou živit a nabízejí
až o 63 % více lesk na vlasy. Delikátní zbarvení "amoniak" od bohatých základny lé?b?
kosmetické, který umož?uje vynikající krytí bílých vlas? díky dokonalé zabarvení pigmentu
i p?i nízkých hlasitostech.
odstíny: v 6 barevných odstínech, které jsou rozd?leny do 67 rodin:
-PURE NATURALS (9 barvy sv?tlé a hyper p?írodní ultra š?ouchané brambory)
-BOHATÉ NATURALS (13 intenzivní odlesky a rafinované odstíny)
-HLUBOKÉ BROWNS (14 sofistikované a fascinující odstíny)
-ŽIVÉ ?ervené (18 zá?ivé odstíny ?ervené a expresivní)
-SPECIÁLNÍ MIX (4 odrazy zesilování)
-RELIGHTS (9 odrazy sv?tla pro tónování pruhy a kontrasty)
návod k použití: promícháme s Color Touch L2CC emulze pro 6 nebo 13 svazk? podle
intenzity požadované prom?nné pom?r 1:2 nebo 1:3 v odrazu (lesklý).
balení: 60 ml zkumavky.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color komplex
Ultra jasný odraz kosmetické pro glosso tónování pruhy a kontrasty
Bohaté na pigmenty a reflexní svítící micro light za pouhých 5 minut dává zá?e a extrémní
lesk v p?írodní i barevné vlasy.
odstíny: 9 odrazy sv?tla (5 blond a RED 4) všechny smíchají
návod k použití: se nevztahují na bílé vlasy a sm?si s Color Touch L2CC emulzí v 6
svazcích ve vztahu 1:2 (tónování) nebo 1:3 (lesklý)
balení: 60 ml zkumavky

COLOR TOUCH PLUS
kosmetické reflexe sv?tlé barvy s p?irozeným ú?inkem
Synergické p?sobení s Trispectra vzorcem šedé vlasy s až 70 % harmonicky p?irozené
reflexy extrémn? jasné.
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nuance: k dispozici v 16 odstín? intenzivní odlesky s p?irozeným jevem.
návod k použití: COLOR TOUCH PLUS se mísí s Color Touch Plus 1 + 2 pom?r emulze.
balení: 60 ml smetany trubice

Cena: K? 4,99  + DPH
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