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Több évtizedes tapasztalat és a folyamatos kutatás a kozmetikai mez?ben, és a G & P
Labs trichologic kozmetikumok, Sens. ùs Júlia eredménye egy új kozmetikai szín kezelés
állandó. A tökéletes kombináció, a természet és a technológia különösen jól látható és
érzékelhet?, hidratáló tulajdonságokkal, és amellett, hogy a magas védelmi kozmetikai
m?velet kezelése. Az exkluzív formula Hi Tech lesz a tökéletes egyensúly és Argan olajat
és növényi Keratin közötti szinergiát, két aktív elvek letelepedett, és széles körben elismert
a regeneráló és helyreállító tulajdonságaik kozmetikumok antioxidánsok, hogy a keverék a
Luminescine, egy forradalmian új hatóanyagot, természetes eredet?, amit tud megvéd a
haja nagy energiájú sugárzás káros a színes kozmetikumok kizárólagos tulajdona , áttérés
ez-hoz egy fényforrás, egyenesen a haj is színes a maximális fényer?t és ragyogó
visszasugárzó.
Jellemz?k:
• Puha tapintású hatás, nem agresszív, concapacità, filmezés a b?r védelmét irritáció vagy
b?rpír;
• Formula PPD szabad, molekuláris amelynek sztochiometriai felhasználása és cseréje a
PPD PTD;
• Tet?-sor: a divatvilág okokból, hogy tartozik a világ;
• Légkondícionáló teljesítmény: bevezetés-ból egy magas-el?adás kondicionáló
érzékelhet? nagyobb, mint 25 %-át;
• B?r védelem: védi a b?rt, miközben színezés.
EXTRA VILÁGOS SZ?KE
A shades of sor. JULIET sz?ke. garantálja a magas, villám és kezelése, a maximális
kontrasztot és a fényer?t.
• Villám power migliorato.*
• Élénkebbek a színek és a színes 20 %-ot. *
• Haj puha és szépség 25 %-os * feler?södik.
*, mint a korábbi készítmények ùs állandó kozmetikai színes érzékel?.
NAGY FELBONTÁSÚ SZÍNES
Köszönhet?en a divatos árnyalatok begyullad a kreativitás. Mindig biztosítani az
eredmények haj, és a fedelet, a színmélység feler?södik.
• Színes fel, hogy 35 %-kal hosszabb élettartamú;
• Több élénk színek, és világos;
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• Tökéletes szín kiegyenlítési még a porózus haj.
TERMÉSZETFELETTI
Exkluzív kozmetikai bázis párosul gondos megválasztása pigmentek kombinációja
lehet?vé tette számunkra, hogy új és magasabb szint? valaha is elérni a világ kozmetikai
színben állandó hozzáférést biztosítanak.
• Természetes elterjedési maximális fed?képesség és természetesen tükrözi.
• Garantált biztonság 100 % tökéletes fedés és az eredmény még a legkeményebb
körülmények között.
használati utasítás: keverjük össze a 1:1.5 arány oxidáló.
csomagolás: 100 ml-es cs?be.
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