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TABU FARVE
innovative direkte farvning

Forsker på teknikken og brug af farver og stil i livet på gaden har skabt nye udtryk nye
måder af forståelse og til at spille med farven: TABU farve er den vifte af farver, der tillader
direkte , i enkelhed og sikkerhed, at forny hver dag kundens billede. Det er en klar til brug
produkt, der indeholder ingen alkalizing agenter og som ikke omfatter brug af oxiderende
løsninger. Disse egenskaber gør det et produkt af yderste delikatesse og frø på håret.

TEKNOLOGI
Gel formulering gør det muligt at optimere størrelsen af produkt anvendes, sikrer
fremragende ydeevne minimering af overdreven affald. Særlige karakteristika og de
seneste teknologiske pigmenter giver enestående penetration kapacitet og tæthed af
farvede pigmenter i hårets struktur , hvor de forbliver forankret til sikre en intens og
langvarig farve resultat. De forskellige nuancer har en sur ph-værdi.

HVORDAN &AMP; HVORFOR
blev født den nye punk smarte , lunefuld, idé om eklekticisme være udenfor boksen punk ,
nyfortolket i en nøgle kunde lounge passer for at tage en mere stilistiske cue. Den mest
ekstreme farver såsom blå , grøn , har altid været en grænse på hver teknisk, men med
TABU farve i dag er løsningen.

COMPOENETI og aktiv effekt
De aktive principper og den særlige alkohol gratis formel give hydrering , ekstraordinære
blødhed og glans.

nuancer: fås i følgende farver: grøn gul grøn syre flaske , Turkis, rose , VIOLET,
CHERRY RED , orange, blå , og i MAGNET (før farvning) og CLEAR.

brugsanvisning: TABU farve er et produkt, der er klar til brug; Hæld det krævede beløb i
en skål , bære engangshandsker, distribuere jævnt over området du vil male med hjælp
fra en børste og en bred tand.
Forslag:
Med TABU farve MAGNET levende farve resultater og også uniformer på kapillær
strukturer især sensibiliseret. Dette vil give strålende resultater og lange varig.
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SKØRE ekstreme Colorations:
Anvendes på hår, bleget eller decolorized (niveau 9/10) brugt ren opnår meget strålende
refleksioner. Meget klarere er programmet meget mere levende, vil være de endelige
farver.
DELIKAT VINTAGE farver:
Med overvejelser om afbleget eller bleget blonde (niveau 9/10) bruges i kombination med
klart , i 9 dele klart fortynding: 1 del nuance valg (vejledende andel), får de sarte
pastelfarver og farve er meget velegnet til at skabe stilfulde, unikke look.

emballage: flasker 150 ml.
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