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MEREVITALISASI MASKER WARNA
tanpa amonia, oksigen dan p-Phenylenediamine

Antara warna dan lainnya , menghidupkan warna yang ada, memberi rambut kemegahan
pewarnaan baru saja dibuat. Pada rambut dengan pirang tonalizzate méches, tembaga ,
cokelat atau merah, warna nuansa LIVENS UP masker bertindak menyoroti dan
menghidupkan kembali silau dan bersinar dari rambut. Dengan pH acidic ruangan , (Hotel
AC di formula) memelihara rambut tanpa mempertimbangkan itu turun dan membuatnya
halus dan lembut kemilau. Juga dapat digunakan pada rambut alami untuk cahaya yang
baru dan lebih intens. Ini secara bertahap mengurangi sampai hilang setelah mencuci
ketiga. tidak menutupi rambut putih.

warna: tersedia dalam 5 varian yang dirancang untuk memenuhi semua nuansa warna
rambut Anda.
• Untuk rambut pirang: direkomendasikan pada rambut warna-diperlakukan dengan
naungan pirang , Cahaya, CHIARISSIMO pirang pirang dan berambut pirang tambahan
jelas.
Hasil: cepat refleks dan warna emas panas.
• Untuk rambut cokelat dan berambut pirang gelap rambut berwarna: dianjurkan dengan
CHESTNUT warna coklat coklat terang dan gelap pirang.
Hasil: INTENS petunjuk nuansa coklat dan KASTANYE.
• RAMBUT berwarna tembaga: direkomendasikan pada rambut berwarna hue cahaya
tembaga dengan , Gelap, tembaga TIZIANO TITIAN gelap dan cahaya.
Hasil: INTENS dan menyenangkan nuansa BERSERBUK COPPERPLATED.
• RAMBUT merah dan mahoni: direkomendasikan pada rambut warna-diperlakukan
dengan cahaya merah nuansa , Merah gelap, mahoni dan kayu mahoni gelap.
Hasil: REFLECTIONS merah INTENS dan nuansa.
• Untuk rambut dengan MÉCHES atau SENGATAN: dianjurkan untuk menghidupkan
mewarnai KEKUNINGAN atau terlalu KECOKELATAN BLEACHED dengan sengatan atau
berwarna dengan SUPER pemutih COLORATIONS.
warna topeng tidak mempengaruhi hasil warna ke rambut Anda.

petunjuk penggunaan: berlaku sebagai topeng setelah setiap warna. jumlah aplikasi
bervariasi tergantung pada panjang rambut. rata-rata: 10/12 aplikasi.
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Kemasan: 250 ml tabung.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

