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UUSI PLATINUM PLUS

  UUSI   PLATINUM PLUS 
 Whitener Liitä 
Tämä on ensimmäinen pasta Whitener innovatiivista teknologiaa Nutriceride ja valkoinen
mehiläisvaha enintään suhteenhiukset,kevennys nopea javaalea yhtenäinen. Platinum
Plus pasta sekoitetaan yksi kolmesta Nutri- erityisiä aktivaattorien innovatiivista toimintaa
takaa 5 :
- Keventää nopeasti jopa 7 sävyt mahdollisia teknisiä
- Tilikauden tulos valkaisu ja yhtenäinen
- Suurin kunnioittaminenhiukset :hiuksetrasva pidetään 100 % ;
- Texture toimenpide :monipuolinen seos riippuentottumukset ja tekniikkaa voidaan panna
täytäntöön;
- TurvallisuusSalon : nolla nolla volatiliteetti ja siksi hengittäminen haitallisia kaasuja.
Se sopii tehdä raitoja ns Hankalat tapaukset : värjätyt hiukset, emäkset, keskipitkän ja
tummat hiukset, keskisuuria ja suuria. 

  käyttötapa  : inpolypropyleenisäiliöön kestää 20 gr. valkaisuainetta pasta ja sekoitaNutri
-spesifinen aktivaattori määrinä Platinium 1 +1 / 1 +2 / 1 +3, riippuen halutun
konsistenssin. Levitätuoteosien keventää ja anna vaikuttaa noin 50 minuuttia. Tuotetta ei
saa joutua kosketuksiin ihon kanssa. Huuhtele huolellisesti ja käytäshampoo Optimiseur
Platinum.
 box :  laatikko 500 gr.

 UUSI Platinum Plus
valkaisuainetta liitä ilman ammoniakkia 
Platinum on ensimmäinen pasta Whitener innovatiivista teknologiaa Nutriceride ja
valkoinen mehiläisvaha mahdollisimman noudattamistavaaleat hiukset jaräätälöidä. Pasta
Platinium ilman ammoniakkia sekoittaa yhden kolmesta erityisiä takeita nutriattivatori 4
esityksiä innovatiivisia
- Blonde räätälöity nostovoimaa jopa 6 sävyt mahdollisia teknisiä
- Suurin kunnioittaminenhiukset :hiuksetrasva pidetään 100 % ;
- Texture toimenpide :monipuolinen seos riippuentottumukset ja tekniikkaa voidaan panna
täytäntöön;
- TurvallisuusSalon : nolla nolla volatiliteetti niin hengittäminen haitallisia kaasuja.
Se sopii tehdä raitojans helpoissa tapauksissa : luonnolliset hiukset, emäkset medium /
valo hiukset, medium / hieno. 
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  käyttötapa : polypropyleenisäiliöön tallentaa 20 grammaa decolorizing sellun ja sekoita
seNutriattivatore Erityiset Platinium määrä 1 +1 / 1 +2 / 1 +3 ml riippuen tavoiteltua
johdonmukaisuutta. Levitätuoteosien keventää ja anna vaikuttaa 50 minuuttia tai enintään
15 minuutin ajanlämmönlähde. Tuotetta ei saa joutua kosketuksiin ihon kanssa.
Huuhtele huolellisesti ja käytäshampoo Optimiseur Platinum.
 box :  laatikko 500 gr. 
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