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ainutlaatuisen värityksen järjestelmä muotoili laboratorioiden Farmagan voit
saadaelintärkeitä värjäystä ja lempeä, joka suojaahiuksia tyvestä kärkeen. Tämä on myös
ansiostaaktiivisen ainesosienlinjat : 

 - Mirustyle ™ : monipuolinen polymeeri hoitoaine ja anti - karkeutta vaikutus;
- Biorestorer : substantivizing, rakenneuudistukseen ja suojelu kasviperäisten ;
- Otteita Bamboo : antioksidantti ja ravitseva. 

  Shades  NATURAL (musta, ruskea, Tumman ruskea, Ruskea, Vaalean ruskea, Tumman
Blonde, Blonde, Light Blonde, Blonde selkeä, kirkas platina blondi), luonnon Vahvaa
(Intense Musta, Bruno voimakas, voimakas tummanruskea, tummanruskea,
vaaleanruskea Intense Intense tumma Blonde, Blonde Intense Intense Light Blonde,
Blonde selkeä voimakas, voimakas Platinum Blonde kirkas), luonnon dEEP (Dark Blonde
luonnollinen syvä, syvä luonnollinen Blonde, Light Blonde Natural syvä), luonnon
INTENSE hOT (Auburn kuumuutta, Keskivaalea Kovassa kuumuudessa, voimakas kuuma
Blonde, Light Blonde Kovassa kuumuudessa, voimakas kuuma Blonde selkeä, kirkas
platina blondi kuumuutta), NATURAL ASH (Musta Sininen Ruskea Ash, Hazel kevyt tuhka,
tumma tuhka blondi, tuhka blondi, kevyt tuhka vaalea, tuhka vaalea kirkas, hopea
tehostettu er, er tehostaa sininen) 

 GOLDEN (Auburn, Auburn kultainen, tumma kultainen blondi, kultainen blondi, vaalea
kullankeltainen vaalea, erittäin kevyt kultainen vaalea, platinaa vaalea kirkas kultainen,
Golden vaalea voimakas, voimakas kultainen Light Blond, Blonde selkeä syvä kultainen,
kulta tehostettu er), kupari (kupari, vaaleanruskea kupari Tumma Copper Blonde, Auburn
Intense Light Blonde Intense Copper, Blonde selkeä syvä kuparin, kultainen Auburn,
Blonde kirkas kultainen kupari), RED MAHOGANY Irise (Mahogany, vaaleanruskea
mahonginruskeaan, punainen mahonki Vaalean ruskea, tumman ruskea mahonki, Blonde
mahonginruskeaan, tumma mahonki Golden Blonde, Light Blonde Irise mahonki, punainen
Irise, vaaleanruskea Red Light Brown syvä punainen, syvä punainen tumma Blonde,
Blonde punainen Intense Light Blonde Intense Red, Light Blonde Copper Red, Light
Blonde Red Irise, tehostettu punainen merkkivalo, Bruno Irise voimakas, voimakas Irise,
vaaleanruskea Irise Intense Tumma Blonde Irise intensiivistä, tehostettua er violetti) 

 CHOCOLATE FASHION (kahvi, tumma suklaa, suklaa, Konvehti, Carmel, super tumma
suklaa, vaaleanruskea tumma suklaa, kaakao Tumma Blonde, Blonde pähkinäpensas),
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Hiekanharmaa (Beige Medium Blonde, Light Blonde Beige Blonde hyvin vaalea beige,
beige Platinum Blonde selkeä, tumma kultainen vaalea cen. hiekkainen vaalea keski
kultainen keskustassa. hiekkainen vaalea vaalea kullankeltainen keskustassa. hiekkainen,
Blonde kirkas kultainen keskus. hiekkainen), SUPERLIGHTENERS (Super extra
vaalentamiseen luonnollinen, valaistus Super kullattu ylimääräistä, Super vaalentamiseen
ylimääräistä hiekkaa, tuhkaa Super vaalentamiseen lisämaksu), Jolly (Jolly helmi
antigiallo, Jolly neutraali). 

  käyttötapa : ei-metallisten kulhoon sekoita, kunnes seos on kermainen ja sileä,
FARMAGAN hiusten väri kanssa Oxy Ready Performance hapettavat emulsio
10-20-30-40 määriämäärin 1 osa kerma väriaine ja 1,5 hapettavat emulsio. Super
vaalentamiseen kerma sekoitetaan 1 osa väriaine ja 2,5 hapettavat emulsio. Tärkeää:
Käytä heti valmis väritys seos. 

  box :  100 ml: n putkeen. 
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