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AQUARELY
dengan pigmen mikro yang intens dan protein gandum

Eksklusif permanen warna diformulasikan dengan inovatif nano-mikro-berformulasi
pigmen dapat menembus sebagian di batang 'dengan sangat rendahnya kandungan
protein amonia dan gandum yang restrukturisasi rambut' meninggalkan lembut ' terhidrasi
dan mengkilap.
Warna bersemangat dan berlangsung lebih lama menjamin cakupan abu-abu yang
sempurna.
Berisi:
• INTENS mikro pigmen: pigmen nano-microemulsionati mampu menembus mendalam
antara keratin serat rambut dan mengikat rongga. Keuntungan penting yang berasal dari
penggunaan teknologi inovatif ini adalah pengurangan kandungan sudah sangat rendah
amonia karena ukuran kecil pigmen mengambil hanya parsial pembukaan kutikula yang
mengakibatkan peningkatan tindakan kosmetik.
• Gandum: PROTEIN gandum terhidrolisis protein melakukan tindakan Ruangan (AC) dan
restrukturisasi sehingga melindungi kulit kepala dan kapiler serat memberikan kelembutan
dan silkiness rambut. Mereka juga efektif anti-oksidan properti dan mengurangi
pembentukan radikal bebas.
• LAVENDER Minyak Atsiri: minyak esensial lavender halus adalah aplikasi terbesar
dalam perawatan kapiler mana menenangkan kemerahan dan memungkinkan
penggunaan pemutihan bubuk bahkan jika diterapkan pada kulit kepala yang sensitif.
warna: 114 25 nuansa seri...
penggunaan: memilih warna dengan AQUARELY warna krim untuk menerapkan.
Pengenceran 1:1 ' 5 dengan Aquarely mengoksidasi emulsi. Memeras 50 ml krim warna
Aquarely ' yang sesuai dengan isi dari setengah pipa dalam mangkuk plastik dan
campuran dengan 75 mil pada
Aquarely mengoksidasi emulsi sampai halus krim mengikuti arah:
-NADA pada nada: 50 ml krim pewarna '75 aku 10 Anda mengoksidasi emulsi' kecepatan
rana 25 menit.
50-1 ml SAPUKAN warna krim nada: '75 mil pada 20 Anda 30 menit' waktu istirahat
mengoksidasi emulsi.
pagina 1 / 2

50-2 ml SAPUKAN krim warna nada: '75 mil pada 30 Anda mengoksidasi emulsi'
kecepatan rana 35 menit.
-BLEACHING 50 ml 3 warna: warna krim adalah 75 mil di 40 Anda mengoksidasi emulsi
berjarak 40 menit waktu istirahat.
-SUPERLIGHT: 50 ml krim pewarna 100 mil pada 40 Anda mengoksidasi emulsi ' rana 45
menit.
Packaging: 100 ml tabung.
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