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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
mewarnai gel cream yang diformulasi seolah-olah ini berisi masker rambut

Revlon profesional kompetensi dalam pewarnaan, tinggi dikombinasikan dengan paling
maju rambut perawatan dan kosmetik bahan 'telah menciptakan COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'baru permanen pewarna gel krim yang diformulasikan seolah-olah Ia
mengandungi masker rambut.
Sempurna warna dan rambut indah makan.
Fitur dan manfaat:
• nuansa belle ' handal dan tahan lama;
• formula eksklusif pewarnaan hasil warna yang tetap menarik sampai laporan berikutnya;
• Tampilan alami;
• abu-abu cakupan hingga 100%;
• maksimum kemilau;
• rambut delapan kali lebih terang dari sebelum mewarnai dikelantang rambut;
• rambut alami rambut shinier dua kali;
• menghormati maksimum rambut dengan perpaduan berpemilik polimer agen Ruangan
(AC) dan molekul kosmetik canggih untuk memanjakan merawat dan melindungi rambut
selama proses warna;
• rambut dua kali lebih tahan terhadap kerusakan dari sebelum noda pada rambut yang
dikelantang;
• basah dan kering rambut mudah untuk menguraikan penggunaan setelah digunakan.
Sisir meluncur lancar bahkan pada rambut;
• Baru tekstur lebih lembut dan kenyal mudah untuk mencampur dan menerapkan;
• Baru wangi.
Prinsip-prinsip aktif:
• controlled oksidasi untuk lebih baik mendistribusikan pigmen dalam batang rambut;
• berbagai macam pewarna oksidan yang menjamin warna chromaticity keseragaman dan
intensitas;
• spesifik pewarna C5 yang menyumbang kecantikan ' senyumnya dan intensitas luhur;
• Baru molekul menerangi dengan aksi ganda untuk efek cermin durasi panjang;
• asam hyaluronic yang pelembab kulit;
• protein kedelai yang memelihara ' memperbaharui dan menyiapkan diri untuk menerima
warna rambut di bawah kondisi terbaik;
• campuran agen untuk pengobatan rambut melindungi integritas kutikula rambut dan
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penyegelan baik tips untuk melihat yang telah diambil dari perawatan.
warna: buket warna yang kaya dan serbaguna 95 oleh keindahan.
metode penggunaan: rasio pencampuran adalah 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + warna Creme
peroksida = 150 ml. Waktu eksposur untuk aplikasi pertama pada rambut alami adalah 20
menit. untuk panjang dan tips dan 30 menit. untuk mencari akar. Pertumbuhan kembali:
memperlakukan pertumbuhan kembali selama 20-25 menit 'Terapkan pada orang lain' jika
perlu meninggalkan selama 5-10 menit.
Total waktu: 30 menit.
Rambut tahan: 40 menit.
Kemasan: 60 ml tabung.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

