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COLOR FUSION
cream warna kinerja tinggi - dengan protein

 pewarnaan dari inovatif gel - krim tekstur yang berisi formulasi yang seimbang protein
berdasarkan asam amino dan protein nabati.
Colorbond Technology, Redken teknologi eksklusif, memungkinkan molekul pigmen dan
protein untuk menembus ke jantung rambut : hasilnya adalah penuh warna, cerah, dengan
kehijauan - dimensi dan multi - faceted dan rambut lebih sehat
.COLOR FUSION memiliki aroma fruity blueberry dan jaminan :
- Sebuah cakupan yang sempurna rambut putih (100 %) dengan kealamian lengkap dan
keseragaman hasil
- Sebuah keringanan hingga tiga nada
- Pirang Sangat ringan, halus, cerah, dengan keringanan hingga 4 warna dengan
seri superschiarente- Sebuah penting dan abadi warna : berkat formulasinya, tahan
terhadap sinar mencuci, UV diulang dan paparan cahaya
- Sebuah aplikasi serbaguna dengan menggunakan kuas atau aplikator botol. Tekstur krim
tertentu - gel juga memungkinkan realisasi yang aman dan terkendali dalam hal
kepatuhan produk 

  nuansa  : COLOR FUSION adalah kumpulan kaya dan kreatif. Ini terdiri dari 5 seri,
masing-masing mencakup beberapa kisaran.
- NB NATURAL ASH BALANCED / biru, ASH / hijau, ASH / violet, NETRAL, GOLD / beige
.- NF FASHION ALAM :. GOLD / violet, GOLD / emas, GOLD / orange, GOLD / merah,
BROWN / tembaga, BROWN / merah, TEMBAGA / red
-. F FASHION
-. TITANIUM
. - DF FUSION DOUBLE : BROWNS, REDS dan Blondes
- NEW RUBILANE : GOLD / tembaga, TEMBAGA / coklat, TEMBAGA / tembaga.
Un'intesità dengan warna tembaga dan kehidupan yang unik, berkat
Metode  penggunaan  : COLOR FUSION dicampur dengan dosis yang sama dari Pro -
oksida Developer (rasio 1:1). Untuk FUSION DOUBLE rasio campuran adalah 1:2.
Biarkan selama 35 menit pada rentang suhu kamar untuk AC, NB, NF, F, DF Browns dan
Reds. Untuk Highlift Blondes DF dan kecepatan rana adalah 45 menit
paket   : 60 ml tube astucciato
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