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VÄRI TOUCH LIGHT2COLOR COMPLEX
VÄRI TOUCH Light2Color Complex

Ultra kirkas heijastus kosmetiikka ilman ammoniakkia
COLOR TOUCH on kyettävä oksidatiivisen korostaa värejä multi sävyjä-tone hyvin
samankaltaisia kuin luonnolliset hiukset Kiitos innovatiivinen seuraavan sukupolven
light2colour kompleksi: erikoinen yhdistelmä kolme eri väripigmentit takaa jopa 57 % lisää
monipuolinen reflections yhdistettynä proteiini monimutkainen kuitua kosteuttavalla
ravitsevat ja tarjota jopa 63 % enemmän kiiltoa hiuksiin. Herkkä väri ammoniakin rikas
Base hoitoon kosmetiikka, jonka avulla erinomainen kattavuus harmaiden hiusten kiitos
täydellinen väri pigmentti kehittäminen tälläkin määrältään vähäistä.
sävyjä: saatavilla 6 väri sävyt jaettu 67 Perheet:
-PURE NATURALS (9 värejä valoisa ja hyper-luonnollinen ultra-perunamuusi =
perunasose)
-RIKAS NATURALS (13 voimakas heijastuksia ja hienostuneita sävyjä)
-SYVÄ BROWNS (14 hienostunut ja kiehtova sävyjä)
-VILKAS punaiset (18 voimakkaita punaisen ja ilmeikäs)
-SPECIAL MIX (4 heijastuksia kuvanvahvistinputket)
-RELIGHTS (9 valon heijastumista toning raitoja ja kontrastit)
Käyttöohjeet: sekoita väri Touch L2CC emulsio 6-13 määriä ' haluamasi muuttuja
voimakkuudesta riippuen 1/2 tai 1/3 suhde pohdinta (kiilto).
pakkaus: 60 ml putki.

VÄRI TOUCH RELIGHTS Light2Color Complex
Ultra kirkas heijastus kosmetiikka ja glosso toning raitoja ja kontrastit
Runsaasti pigmenttejä ja heijastavat mikro valaisee valoa vain 5 minuutissa antaa
radiance ja äärimmäisen brilliance luonnollinen ja värillinen hiukset.
sävyjä: 9 valon heijastumista (5 vaalea ja punainen 4) kaikki sekaisin
Käyttöohjeet: eivät kata valkotukkainen ja sekoittuu väri Touch L2CC emulsio 6 määrä
suhteessa 1:2 (toning) tai 1:3 (kiilto)
pakkaus: 60 ml tuubi

VÄRILLINEN KOSKETUSNÄYTTÖ PLUS
kosmeettinen kirkas heijastus väri luonnollisesta vaikutuksesta
Synergistinen toiminta Trispectra mallia, joka kattaisi harmaat jopa 70 % harmonisesti
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luonnon refleksit erittäin kirkas.
vivahde: saatavilla 16 harmaan sävyjä voimakas heijastuksia luonnollisesta
vaikutuksesta.
Käyttöohjeet: COLOR TOUCH PLUS sekoittaa väri Touch Plus 1 + 2 suhde emulsio.
pakkaus: 60 ml kerma putki

Hinta: £ 4.99  + ALV
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