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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
värvimine geel kreem sõnastatud sisaldavate juuksemask

Revlon Professional pädevuse värvus, koos kõige arenenum juuste ravi ja kosmeetika
koostisained 'on loodud COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO'a uus alaline värvimine
koor geel sõnastatud kui See sisaldas juuksemask.
Täiuslik värv ja juuksed kaunilt söödetud.
Omadused ja eelised:
• nüanss belle "usaldusväärne ja vastupidav;
• eksklusiivne valem värvimist värvi tulemused, mis endiselt alles järgmise aruande;
• loodusliku ilme;
• Hall katvus kuni 100%;
• maksimaalse sära;
kaheksa korda heledam kui enne värvimine • juuksed Blondeeritud juustele;
• shinier juuste loomulik juuste kaks korda;
• maksimaalne austamine koos varalise segu polümeeride kliimaseadmed ained ja
täpsemalt kosmeetika molekulide Hellita juukseid hoolitsevad ja kaitsevad juukseid värvus
käigus;
• juuksed kaks korda vastupidavamad kui purunemine enne värvimist Blondeeritud
juustele;
• märg ja Kuivadele juustele lihtsamini lahti harutama kasutamise pärast kasutamist.
Kamm libiseb sujuvalt isegi linna juuksed;
• uue tekstuuri kreemjas ja nõtke on lihtne segada ja kohaldada;
• uus parfüüm.
Aktiivne põhimõtted:
• kontrollitud oksüdeeruda paremini jagada pigmendid varre juuksed;
• erinevaid värvaineid oksüdeerijad, mis tagavad värvi v?rviandmed püsivuse ja kaitset;
• konkreetsed värvid C5, kes kingi Ilu "elavus ja ülev kaitset;
• uue molekuli valgusava kahese toimega peegel mõju pikaajaline;
• hüaluroonhapet, mis on nahka niisutav;
• soja valkudest, mis toidavad "uuendada ja valmistada saada juuksevärv head
tingimused;
• segu juuksed juuste terviklikkuse kaitse raviks ja on hästi näpunäiteid vaadata mis on
hoolitsenud.
toonid: kimp rikkalikes värvides ja mitmekülgne 95 ilust.
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kasutusviis: segamine on 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Creme peroksiidi = 150 ml.
Kokkupuute kestus füüsiline juuksed nõue on 20 min. pikkused ja nõuandeid ja 30 min.
juured. Regrowth: ravida regrowth 20-25 min "teiste suhtes" kui korral jäetakse 5-10
minutiks.
Aeg kokku: 30 minutit.
Tõrksatele juustele: 40 minutit.
pakend: 60 ml tuub.
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