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JULIET
warna rambut terang

Merupakan hasil dari dekade pengalaman dan konstan penelitian di bidang kosmetik dan
G & P Labs trichologic kosmetik, Sens. ùs JULIET adalah perawatan kosmetik warna baru
yang permanen. Kombinasi sempurna dari alam dan teknologi terutama terlihat dan cukup
sifat pelembab dan penanganan serta memberikan tindakan kosmetik pelindung yang
tinggi. Formula eksklusif Hi Tech mendapat keseimbangan sempurna dan sinergi antara
minyak Argan dan tanaman Keratin, dua prinsip-prinsip aktif didirikan dan dikenal luas
dalam kosmetik untuk sifat mereka regenerasi dan rekonstruksi antioksidan yang
memadukan milik eksklusif Luminescine, bahan aktif yang revolusioner asal alami yang
dapat melindungi rambut Anda dari berenergi tinggi radiasi berbahaya untuk warna
kosmetik , mengubahnya menjadi sumber cahaya yang memancar langsung dari rambut
itu sendiri untuk warna dari maksimum kecerahan dan kecemerlangan.
Fitur:
• Efek sentuhan lembut, tidak agresif, concapacità film untuk kulit perlindungan dari iritasi
atau kemerahan;
• Formula PPD gratis, berkat penggunaan molekul stoikiometri dan penggantian PPD
dengan PTD;
• Top Range: dunia mode untuk alasan yang berasal dari dunia;
• Ruangan (AC) daya: pengenalan conditioner kinerja tinggi untuk dirasakan lebih dari
25%;
• Perlindungan kulit: melindungi kulit sementara mewarnai.
PIRANG EKSTRA CAHAYA
Nuansa pirang JULIET berbagai menjamin tinggi keringanan dan mengobati, kecerahan
dan kontras maksimum.
• Pemutih daya migliorato.*
• Warna-warna yang cerah dan warna 20%. *
• Rambut kelembutan dan keindahan 25% * diperkuat.
* dibandingkan sebelumnya formulasi ùs permanen warna kosmetik sensor.
DEFINISI TINGGI WARNA
Berkat nuansa mewah menyatu kreativitas. Selalu memastikan hasil benar rambut dan
penutup, dengan kedalaman warna diperkuat.
• Warna up untuk 35% tahan lama;
• Warna lebih hidup dan terang;

                               pagina 1 / 2



• Pemerataan warna yang sempurna bahkan pada rambut berpori.
SUPERNATURAL
Kombinasi eksklusif kosmetik dasar dikombinasikan dengan seleksi yang seksama
pigmen telah memungkinkan kami untuk menyediakan akses ke standar baru dan lebih
tinggi yang pernah dicapai di dunia kosmetik warna permanen.
• Rentang alami dari kekuatan maksimum bersembunyi dan alami untuk refleksi.
• Dijamin 100% keselamatan sempurna cakupan dan hasil bahkan dalam kondisi terberat.
penggunaan: campuran 1:1.5 rasio mengoksidasi.
Kemasan: tabung 100 ml.
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