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TÓTH SZÍN
innovatív közvetlen festés

Kutatások a technika és a színek és a stílus, az utcai élet létrehozott új kifejezések új
módon, a megértés, és játszani a szín: Tóth szín a színek tartományát, amely lehet?vé
teszi a közvetlen, , az egyszer?ség és biztonság, megújítani minden nap az ügyfél kép. -A
, kész--hoz-használ termék nem lúgosító anyagok tartalmazó és nem tartalmazó oxidáló
megoldások használatának. Ezek a jellemz?k teszik a termék a lehet? legnagyobb
csemege- és vet?mag a haj.
TECHNOLÓGIA
A gél megfogalmazás lehet?vé teszi, hogy optimalizálja a termék használata esetén
garantálja a kiváló teljesítményt minimalizálja a túlzott hulladék mennyiségét. Jellemz?it és
a legújabb technológiai pigmentek lehet?vé teszi, hogy kivételes behatolás kapacitás és a
szorító érzés a színes pigmentek hajszerkezet , hol maradnak rögzített egy intenzív és
hosszan tartó eredmény biztosításához. A különböz? árnyalatú savas ph értékkel
rendelkeznek.
HOGYAN &AMP; MIÉRT
született új elegáns , szeszélyes, gondolatát eklektika lehet kívül a doboz, punk punk ,
átértelmezte a kulcsfontosságú ügyfél lounge illik, hogy több stilisztikai végszó. A leg--bb
extrém színek, mint a kék , zöld, mindig is egy korlátoz-ból minden m?szaki, , de színes
tabu ma a megoldás.
COMPOENETI és aktív hatása
Aktív elveket, és a különleges alkohol ingyenes formula ad hidratáció , kivételes lágyságát
és fényét.
árnyalatok: kapható a következ? színekben: zöld sárga zöld savas üveg , TURQUOISE,
rózsa , Lila, RED CHERRY , orange, kék , mágnes (el?tti színez?) és tiszta.
használati útmutató: SZÍNES tabu egy olyan termék, amely készen áll a használatra;
öntsük egy tálba , keszty?t eldobható, szükséges összeg között osztják el egyenletesen a
területen szeretne festeni ecsettel, és egy széles fogú fés? segítségével.
Javaslatok:
pagina 1 / 2

TABU színes mágnessel élénk szín? eredménye, és is, egyenruha, a különösen
fényérzékeny kapilláris struktúrák. Ez a ragyogó eredményt, és a hosszú távú.
?RÜLT extrém Colorations:
Alkalmazott haj fehérített, vagy elszíntelenedik (szint 9/10) használt tiszta ér rendkívül
zseniális gondolatok. Sokkal tisztább, az alkalmazás sokkal élénkebb lesz a végs?
színeket.
FINOM a VINTAGE színek:
A gondolatok a fehérített vagy fehérített sz?ke (szint 9/10) használják kombinálva a tiszta ,
a 9 részb?l egyértelm? hígítás: 1 rész árnyalat választás (indikatív aránya), lesz a finom
pasztell árnyalatok és színezés nagyon alkalmas, hogy hozzon létre a stílusos, egyedi
megjelenés.
csomagolás: 150 ml-es üveg.
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