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Penelitian teknik dan penggunaan warna dan gaya di jalan hidup telah menciptakan caracara baru baru ekspresi pemahaman dan bermain dengan warna: warna TABU adalah
berbagai warna yang memungkinkan langsung , dalam kesederhanaan, dan keamanan,
untuk memperbaharui setiap hari pelanggan gambar. Ini adalah siap-untuk-menggunakan
produk yang mengandung tanpa agen alkalizing dan yang tidak termasuk penggunaan
oksidasi solusi. Karakteristik ini membuat produk paling kelezatan dan biji pada rambut.
TEKNOLOGI
Formulasi gel yang memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan jumlah produk yang
digunakan, menjamin kinerja yang sangat baik adalah meminimalkan limbah yang
berlebihan. Karakteristik tertentu dan pigmen teknologi Pemesanan memungkinkan
penetrasi istimewa kapasitas dan sesak berwarna pigmen dalam struktur rambut , mana
mereka tetap berlabuh untuk memastikan hasil warna yang kuat dan tahan lama. Berbagai
nuansa memiliki nilai ph asam.
BAGAIMANA &AMP; MENGAPA
Lahir chic , berubah-ubah, ide mendalami eklektisisme berada di luar kotak punk punk
baru , ditafsirkan kembali di key lounge pelanggan sesuai dengan mengambil isyarat lebih
gaya. Yang paling ekstrem warna seperti biru , hijau , selalu menjadi batas teknis setiap, ,
tapi dengan warna TABU hari ini adalah solusi.
COMPOENETI dan efek aktif
Prinsip-prinsip aktif dan alkohol gratis formula khusus memberikan hidrasi , istimewa
kelembutan dan bersinar.
warna: tersedia dalam warna berikut: botol asam kuning hijau hijau , TURQUOISE,
bangkit , VIOLET, CHERRY RED , orange, biru , dan MAGNET (pra-warna) dan jelas.
petunjuk penggunaan: TABU warna adalah produk siap digunakan; Tuangkan jumlah
yang diperlukan dalam mangkuk , memakai sarung tangan sekali pakai, mendistribusikan
secara merata di daerah Anda ingin melukis dengan bantuan sikat dan sisir gigi lebar.
Saran:
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Dengan TABU warna MAGNET warna hasil dan juga seragam pada kapiler struktur
terutama darinya. Ini akan menghasilkan hasil yang brilian dan panjang abadi.
GILA Colorations ekstrim:
Diterapkan pada rambut yang dikelantang atau decolorized (tingkat 9/10) digunakan murni
mencapai refleksi sangat cemerlang. Lebih banyak adalah aplikasi jauh lebih ramai akan
warna akhir.
Warna VINTAGE yang halus:
Dengan refleksi pada dikelantang atau dikelantang pirang (tingkat 9/10) digunakan dalam
kombinasi dengan jelas , di pengenceran jelas bagian-bagian 9: 1 bagian pilihan nuansa
(indikatif proporsi) , mendapatkan warna-warna pastel yang lembut dan mewarnai sangat
cocok untuk menciptakan tampilan unik yang bergaya.
Kemasan: botol 150 ml.
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