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  nada pada nada tanpa amonia dan hidrogen peroksida 
NUTRI COLOR CREME adalah snapshot untuk mewarnai rambut dengan perawatan
bergizi, yang hanya dalam waktu tiga menit Anda dapat membuat nada kaya dan
bersemangat begitu manis dan lembut. Membuatnya cerah dan halus semua jenis rambut
dengan sikap tunggal dari warna menambah pesona, pada kenyataannya, efektivitas
pengobatan, meninggalkan rambut halus dan penuh cahaya. 

 Karakteristik NUTRI WARNA CREME adalah :
• Pengobatan, warna dan Gizi : NUTRI COLOR CREME bertindak melalui asam buah
AHA kaya pelembab, melembutkan, bergizi dan detangling, tanpa membebani rambut.
Tidak mengandung amonia atau hidrogen peroksida, pH adalah asam (4,5-5), kerja, oleh
karena itu, dalam hal penuh rambut. Konsentrasi khas pigmen ion memungkinkan
keseragaman lengkap warna dari akar ke ujung. Hasil ini kombinasi pemenang NUTRI
COLOR CREME karena itu efek ringan, kecerahan, kelembutan, mudah untuk menyisir
dan lebih hidup warna.
• tindakan Instan dan warna tahan lama : COLOR CREME NUTRI kecepatan dari
pengobatan yang, di menit pertama dari aplikasi refresh warna dan, dalam waktu hanya
tiga menit memungkinkan Anda untuk mendapatkan hasil terbaik, juga menggabungkan
ketahanan dan grip warna (sampai sekitar 6 shampoo sesuai dengan panjang dan
porositas rambut).
• Kemudahan aplikasi : tekstur halus dan lembut memungkinkan aplikasi dan bilas dengan
sangat mudah dan cepat, rambut begitu cepat mendapatkan berwarna, jinak, terang dan
mudah untuk menyisir
.• aroma yang menyenangkan : wewangian segar dan buah, membuat NUTRI COLOR
CREME pengobatan kosmetik yang meninggalkan aroma yang menyenangkan di rambut
.• Wide berbagai warna : NUTRI COLOR CREME menawarkan berbagai 16 warna.
Dengan kemampuan untuk mencampur sama, Anda bisa mendapatkan nuansa baru,
memastikan klien dalam efek warna salon benar-benar modis dan personal. 

  Shades  rentang terdiri dari 16 warna
kotak  :  botol dispenser 250 ml dan 24 ml dosis tunggal 
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