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ITELY DELYTON ADVANCED
Phyto Conditioning Complex med tone i tone - uden ammoniak

Itely hairfashion præsenterer et produkt, der respekterer håret, huden og især miljø.
Delyton AVANCERET l innovativ farve - behandling tonale ammoniak baserede Phyto
Conditioning Complex til farvning alle typer af hår blidt, i en række overvejelser og lyse og
fyldt med endeløse farvekombinationer at få farve mangesidede og meget lyse. Hår altid
beskyttet og fantastiske farver, Delyton AVANCERET også angivet på bare permanentet
hår.
Delyton ADVANCED er en sød farve ideel til :
• ønsker at opnå en PI naturlig og diskret ;
• ønsker at maskere tidlig hvide hår ;
• ønsker at genoplive farve ;
• har en særlig følsom hud ;
• har bleget hår eller skør :
• ønsker at ændre ofte sikkert ;
• ikke ønsker at se genvækst ;
• nærmer sig farven for første gang ;
• ideel for den mandlige marked.
FORSKNING OG UDVIKLING
Den Phyto Conditioning Complex en eksklusiv biolipidico helt plante, der trænger alle inde
i håret fiber skaber med keratin, en molekylstruktur resistent, som forbedrer s og hydrering
elasticitet af håret. De naturlige aktive ingredienser indeholdt sikre beskyttelse af
hovedbunden og tilbyde en ekstraordinær blødhed til håret. Silke Proteiner, til stede i høj
procentdel, trænge ind i håret blidt blæser og giver en misundelsesværdig glathed,
oksekød fra intern, holde det sundt, Soft, hydreret og skinnende.
Den eksklusive Pigmenter Farvestoffer anvendt binder til håret fibre sikrer en perfekt
farvebalance for alle de ønskede refleksioner, farven vil opstå pi intens og strålende med
fremragende dækning af den første hvide hår.
Shades tilgængelig i 47 nuancer.
måde d bruge blev fortyndet 1: 2 med Delyton ADVANCED ACTIVATOR du får en blød
creme, let at anvende, som sikrer en. dyb virkning, men samtidig delikat
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Emballage:. 60 ml rør
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