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Amonia Color Free Colordesign adalah pewarnaan yang diformulasikan dengan pigmen
terbaik dan bahan baku terbaik tanpa amonia ' tersedia di pasaran dengan harga paling
menguntungkan.
.
BERTINDAK SEMI PERMANEN SEBAGAI PERMANEN
Semi permanen yang berperilaku seperti warna permanen. Pewarnaan ini memberikan
cakupan rambut putih yang sangat baik. Tanpa amonia dan tanpa daya mencerahkan '
menghindari nada hangat yang tidak diinginkan dan membuat garis ini pilihan yang sangat
baik untuk pria.

PILIHAN WARNA YANG KAYA
Tersedia dalam Colordesign 50shade memungkinkan kontrol intensitas warna nyata dan
nada yang semarak. Seri netral yang menjamin cakupan rambut putih dan serangkaian
busana hebat cokelat untuk blackberry saat ini.

KECEMERLANGAN DAN KECERAHAN
Kecemerlangan dan kecerahan adalah hasil utama saat menggunakan produk pewarna
Colordesign. Pewarna dapat memilih warna yang sempurna untuk setiap pelanggan
tergantung pada apakah Anda menginginkan efek matte atau tembus cahaya.

JANGKA PANJANG
Debit warnanya sangat ringan dan nada nada. Hasilnya adalah warna tak tertandingi yang
tidak pernah dibuang ke nada yang tidak diinginkan atau tidak terduga.

VARIASI TABUNG-KE-TABUNG NOL
Colordesign diproduksi di beberapa tanaman paling canggih secara teknologi di dunia ter
komputerisasi dan 100% robot ' tanpa intervensi manusia' yang memastikan campuran
dan kemasan yang sempurna tanpa variasi dari pipa ke tabung.

TIDAK ADA BAU KIMIA BERAT
Warna colordesign memiliki aroma terbaik di pasaran. Tidak ada bau amonia berat hanya
aroma tropis yang menyenangkan yang tidak pernah mengganggu atau agresif.
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EFEK PERLINDUNGAN
Dasarnya terdiri dari kompleks zat kosmetik yang sangat dipilih' termasuk ALBA WAX
(beeswax)' CERAMIDE A2 dan HYDROLIZED KERATIN yang memastikan tindakan
menenangkan sel-sel kulit dan mengkondisikan restrukturisasi struktur rambut. Ini juga
mengandung polimer kationik POLYQUATERNIUM-22 yang menyelesaikan tindakan
mengobati dengan melindungi rambut yang membiarkannya kuat dan cerah. Lebih dari
90% dari basis diwakili oleh semua zat isi yang membentuk krim pewarna Colordesign.

cara menggunakan:
WAKTU PELETAKAN (PENGENCERAN 1:1'5):

7/13 Vol. – Waktu 30 menit

kemasan: Tabung 100ml
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