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JULIET
kirkas hiusten väri

Vuosikymmenien kokemus ja jatkuva tutkimus kosmeettisia ja G & P Labs trichologic
kosmetiikka, Sens ùs JULIET on uusi kosmeettinen väri hoito pysyvä. Täydellinen
yhdistelmä luonto ja tekniikka on erityisen näkyvä ja tuntuva kosteuttavat ominaisuudet ja
käsittely sekä tarjota korkea suojaava kosmeettisten toimintaa. Hi Tech saa täydellistä
tasapainoa ja synergiaa Argan öljyä ja kasvi keratiini yksinomainen kaava kaksi
tehoaineiden perustettu ja laajasti hyväksytty kosmetiikka uudistava ja korjaavassa
ominaisuuksiensa antioksidantteja, jotka sulautuvat Luminescine, vallankumouksellinen
aine luonnollista alkuperää, joka voi suojella hiukset suuri säteilyä haitallista
värikosmetiikan yksinomaista omaisuutta , se muunnetaan valonlähde, joka säteilee
suoraan hiuksiin väri suurin kirkkaus ja loisto.
Ominaisuudet:
• Pehmeä vaikutus, ei aggressiivinen, concapacità kuvaamisen ihon suojaa ärsytystä tai
punoitusta;
• Kaavan PPD maksuton, molekyyli stoikiometria käyttö ja korvaaminen PPD PTD;
• Top alue: muotimaailman syistä, jotka kuuluvat maailmalle.
• Hiustenkuivaaja teho: käyttöönotto tehokas hoitoaine koettu suurempi kuin 25 %;
• Ihon suojaa: suojaa ihoa ja väritys.
ERITTÄIN KEVYT VAALEA
Vaalea JULIET eri sävyjä takaa korkean keventää ja hoitoon suurin kontrasti ja kirkkaus.
• Keventää power migliorato.*
• Kirkkaammat värit ja väri 20 %. *
• Hiusten pehmeyttä ja kauneus 25 % * täydennetty.
* verrattuna edellisen muotoiluja ùs pysyvät kosmeettisia väri anturi.
TERÄVÄPIIRTO-VÄRI
Kiitos fancy sävyjä sytyttää luovuuden. Aina varmistettava tulokset hiukset ja peitetään
värien määrän täydennetty.
• Väri 35 % pitkäikäisempiä;
• Eloisampia värejä ja kirkas;
• Täydellinen väri tasaus jopa on huonokuntoiset hiukset.
YLILUONNOLLINEN
Yksinomainen kosmeettinen pohja yhdistettynä huolellinen valinta pigmentit yhdistelmä on
antanut meille antamasta koskaan saavuttaa kosmeettisia väri pysyvä maailmassa
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korkeampia standardeja.
• Luontaisilta suurin riittoisuuden ja luonnollisesti pohtimaan.
• Taattu turvallisuus 100 % täydellinen kattavuus ja tulos vaikeimmissakin olosuhteissa.
käyttöohjeet: sekoitetaan 1:1.5 suhde hapettavat.
pakkaus: 100 ml tuubi.
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