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Ultra ereda peegeldus kosmeetika ilma ammoniaak
VÄRVI TOUCH on võimalik taastada oksüdatiivset rõhutada värvid multi toonid-toon väga
sarnased juuksekasvu tänu innovatiivsele järgmise põlvkonna light2colour kompleks:
spetsiaalne segu kolm erinevat värvi pigmendid tagab kuni 57% rohkem mitmekülgset
mõtteid koos valkude, mis on kiudaine koos niisutav kompleks saab toita ja pakkuda kuni
63% rohkem sära juukseid. Õrn kerge "ammoniaagi" rikas ravivad kosmeetika, mis
võimaldab head katvust valged juuksed tänu täiuslik värvi pigment arendamine isegi
väikeste mahtude baasi.
toonid: saadaval 6 värvitoonis 67 peredele jagada:
-PURE NATURALS (9 värvi valgus- ja hüper-looduslikud ultra-tambitud kartul)
-RIKAS NATURALS (13 intensiivne mõtteid ja rafineeritud toonid)
-SÜGAV BROWNS (14 keerukad ja põnev tooni)
-VIBRANT punased (18 eredad punased ja ekspressiivne)
-SPECIAL MIX (4 mõtteid klaasfritis)
-RELIGHTS (9 valguse peegelduse toonimine triibud ja kontraste)
kasutamine: segada värvi Touch L2CC emulsioon 6 või 13 mahud ' sõltuvalt soovitud
muutuja intensiivsusest 1:2 või 1:3 suhe peegeldus (läige).
pakend: 60 ml tuub.

VÄRVI TOUCH RELIGHTS Light2Color kompleks
Ultra ereda peegeldus kosmeetika glosso toonimine triibud ja kontraste
Rikas pigmendid ja läbimõeldud mikro-valgusava valguse hommikusöögiga annab sära ja
äärmise sära nii füüsiline kui ka värvitud juustele.
toonid: 9 valguse peegelduse (5 blond ja punane 4) kõik segada
kasutamine: Kata valgete juuste ja lisamine värvi Touch L2CC emulsioon 6 köites
(toonimine) suhe 1:2 või 1:3 (läige)
pakend: 60 ml tuub

VÄRVI TOUCH PLUS
kosmeetiline särav peegeldus värvusega ja ebasoodsate
Sünergilisele Trispectra valemiga katta Halle juukseid kuni 70% harmooniliselt loomulik
harjutusi refleks väga särav.
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nüanss: saadaval 16 tooni intensiivne mõtteid loomulik tagajärg.
Kuidas kasutada: VÄRVI TOUCH PLUS segab värvi Touch Plus 1 + 2 suhe emulsiooni.
pakend: 60 ml koort toru

Hind: £ 4,99  + km
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