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Warna sangat lembut dan layanan dirancang bagi mereka yang memiliki masalah kulit
sensitif. MUDAH mutlak sukses adalah karena KOMPLEKSNYA Anti-Age
MICROEMULSION , kompleks mampu mencegah penuaan struktur rambut:
MicroEmulsion memperlambat kecepatan awal dalam campuran oksidasi (warna krim +
pengembang) , meningkatkan intensitas warna dan mempromosikan pelepasan cepat
aset pewarna dalam korteks kapiler.
Hari ini MICROEMULSION KOMPLEKS telah diperkaya dengan A3 pigmen sampo ,
pigmen warna yang berlabuh di capello yang terakhir lagi dengan menjaga beserta warna,
setelah sampo. Diperkaya dengan minyak ARGAN & KERATIN , daun rambut lembut dan
halus bahkan setelah warna. DENGAN cakupan mudah untuk menerapkan tanpa
perantara bercampur dengan nuansa lain jaminan 100% cakupan rambut putih tanpa
menambahkan dasar alami untuk warna tahan lama brilian hanya melakukan.
• Aman dan lembut pada kulit;
• Tinggi benih;
• Kecerdasan luar biasa;
• Warna durasi.
warna: tersedia di 55 warna + merah gairah 4: , RUBY CORAL, mahoni tembaga yang
mengandung pigmen pewarna inovatif baru yang memberikan , merah, juga keteguhan
dan kedalaman warna untuk hasil yang sangat menarik dan cara yang beraneka ragam.
Serbaguna dan diarahkan , tetapi sang bangsawan muda dan lengkap. Berbagai
SUPERLIFT dan TONALIZZANTI yang menawarkan hasil yang luar biasa dan keindahan
yang unggul. Ultrachiara kinerja lebih netral dan warna yang kontras kuning selama
rincian melanin. Keamanan dan ketenangan mudah perumusan mutlak 3 memungkinkan
hasil cemerlang melintasi perbatasan 5 PEMUTIHAN nada.
Jalur 3 mutlak diperkaya dengan kopi dan MACADAMIA mutlak mutlak untuk menawarkan
profesional intensitas dan kedalaman renungan moka.
petunjuk penggunaan: campuran dalam rasio 1: 1 , pengembang hanya 5 mudah 10 , 20
, 30 dan 40 jilid. Biarkan selama 30 menit dan bilas. Untuk lebih lanjut pemeliharaan dan
jaminan perlindungan konstan menggunakan LISAP mutlak pelindung semprot berwarna
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rambut.
Kemasan: 60 ml tabung.
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