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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
gél-krém fogalmazott, ha tartalmaz egy haj maszk színez?

Revlon Professional kompetencia elszínez?dés, egyesített-val a leg--bb haladó haj
kezelés és kozmetikai összetev?k "létrehozott COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO"egy új állandó színezés a krém-gél fogalmazott meg, ha Benne egy haj
maszk.
Tökéletes szín és sz?r szépen fed.
Jellemz?k és el?nyök:
• árnyalatot belle "megbízható és tartós;
• exkluzív formula festés szín eredmények, amelyek vonzóak maradnak addig, amíg a
következ? jelentés;
• natúr;
• szürke lefedettség 100 %-áig;
• maximális fénye;
• haj nyolc-szer fényesebb, mint el?tt színezék fehérített haja;
• fényesebb haj természetes haj kétszer;
• maximális tiszteletben tartása, a haj, egy szabadalmaztatott keveréke polimerek
kondicionáló szerek és speciális kozmetikai molekulák kényeztesse vigyázni, és védi a
hajat, színezettségi során;
• haj kétszer jobban ellenáll a törés, mint el?tt a sz?kített haja;
• nedves és száraz haj könnyebben kibogozni használata használat után. A fés? siklik
simán még a hajat;
• új textúra, krémes és rugalmas, könnyen keverjük össze, és alkalmazni;
• új illat.
Hatóanyag:
• szabályozott oxidációs jobb elosztását a pigmentek a szára a hajat;
• széles skáláját színezéket oxidánsok, amelyek garantálják a színt kromatikus
egységességét és intenzitása;
• különleges festékek C5, aki adományoz szépség "elevenség és fenséges intenzitása;
• új molekula világító kett?s cselekvési egy tükör hatását, hosszú id?tartamú;
• hyaluronic sav, hogy a b?r hidratáló;
• szója fehérjék, melyek táplálják "megújítása, és el?készíti, hogy kap a haj színét a
legjobb feltételek mellett történjen;
• keveréke ügynökök, a kezelés, a hajhullás, a haj kutikula épségének védelme és a
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tömít? jól tippek egy pillantást, amit elvett vigyázni.
árnyalatok: egy csokor gazdag színekben és a sokoldalú 95 szépsége.
módszere: a keverési arány pedig 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Creme peroxid = 150 ml.
Az els? alkalmazás a természetes haj expozíciós ideje 20 perc. a hossza és tippek, és 30
perc. a gyökerek. Regrowth: kezeli az újulat 20-25 percig, "mások alkalmazni" ha
szükséges hagyjuk 5-10 perc.
Teljes id?: 30 perc.
Ellenálló haj: 40 perc.
csomagolás: 60 ml-es cs?be.
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