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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
farve gel creme formuleret som hvis det indeholder en hårmaske

Revlon Professional kompetence i farvning, kombineret med de mest avancerede hår
behandling og kosmetiske ingredienser 'har lavet COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'en ny permanent farve creme gel formuleret som om Det indeholdt en
hårmaske.
Perfekt farve og håret smukt fodret.
Egenskaber og fordele:
• nuance belle ' pålidelige og holdbare;
• eksklusive formel farvning farve resultater, der forbliver attraktive indtil næste rapport;
• naturligt udseende;
• grå dækning op til 100%;
• maksimal glans;
• hår otte gange lysere end før farve bleget hår;
• mere skinnende hår naturlig hår to gange;
• maksimal respekt for håret med en navnebeskyttet blanding af polymerer konditionering
agenter og avancerede kosmetiske molekyler til at forkæle tage sig og beskytte håret
under farvning processen;
• hår to gange mere modstandsdygtige over for brud end før farvning på bleget hår;
• vådt og tørt hår lettere at rede ud brug efter brug. Kammen glider problemfrit selv på hår;
• nye tekstur mere cremet og smidig er nemt at blande og anvende;
• ny duft.
Aktive principper:
• kontrolleret oxidation til bedre distribuere pigmenter i stilken af hår;
• bred vifte af colorings oxidanter, der sikrer farve-kromaticitetspunkt ensartethed og
intensitet;
• specifikke farvestoffer C5, som donerer skønhed ' livlighed og sublime intensitet;
• nye molekyle lysende med en dobbelt indsats for en spejleffekt af lang varighed;
• hyaluronsyre, der er hud fugtgivende;
• soja proteiner, der nærer ' forny og forberede sig på at modtage hårfarve under de bedst
mulige betingelser;
• blanding af stoffer til behandling af hår beskytte integriteten af håret neglebånd og
forsegling godt tip til et look, der har taget sig af.
nuancer: en buket af rige farver og alsidig 95 af skønhed.
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metode til brug: den blandingsforholdet er 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + farve Creme peroxid =
150 ml. Eksponeringstid for den første ansøgning om naturlige hår er 20 min. længder og
tip og 30 min. for rødder. Genvækst: behandle genvækst for 20-25 min 'Anvend på andre'
hvis nødvendigt lader til 5-10 min.
Samlet tid: 30 minutter.
Resistente hår: 40 minutter.
emballage: 60 ml tube.
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