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Ultra terang refleksi kosmetik tanpa amonia
MENYENTUH warna adalah generasi berikutnya yang mampu menciptakan oksidatif
menyoroti warna multi warna-nada sangat mirip dengan rambut alami berkat yang inovatif
light2colour kompleks: kombinasi khusus tiga pigmen warna yang berbeda menjamin
hingga 57% lebih reflections multifaset dikombinasikan dengan protein kompleks serat
dengan pelembab dapat memelihara dan menawarkan hingga 63% lebih bersinar ke
rambut. Pewarnaan halus 'amonia' dari dasar kaya memperlakukan kosmetik yang
memungkinkan cakupan yang sangat baik dari rambut putih berkat pengembangan
pigmen warna yang sempurna bahkan pada volume rendah.
warna: tersedia dalam nuansa warna 6 dibagi menjadi 67 keluarga:
-PURE NATURALS (9 warna cerah dan hiper-alam ultra pure kentang)
-NATURALS kaya (13 intens refleksi dan nuansa halus)
-JAUH BROWNS (14 canggih dan menarik nuansa)
-Liverpool VIBRANT (18 bersemangat merah dan ekspresif)
-Khusus MIX (refleksi 4 intensifiers)
-RELIGHTS (9 pantulan cahaya untuk mengencangkan streaks dan kontras)
penggunaan: mencampurnya dengan warna Touch L2CC emulsi untuk 6 atau 13 volume
tergantung pada intensitas diinginkan variabel rasio 1:2 atau 1:3 dalam refleksi (gloss).
Kemasan: 60 ml tabung.

WARNA sentuhan RELIGHTS Light2Color kompleks
Ultra terang refleksi kosmetik untuk mengencangkan glosso garis-garis dan kontras
Kaya pigmen dan cahaya menerangi mikro reflektif dalam 5 menit saja memberikan
cahaya dan kecemerlangan ekstrim dalam rambut alami dan berwarna.
warna: 9 pantulan cahaya (5 pirang dan merah 4) semua dicampur bersama
penggunaan: tidak menutupi rambut putih dan campuran dengan warna Touch L2CC
emulsi dalam 6 jilid 1 hubungan: 2 (mengencangkan) atau 1:3 (gloss)
Kemasan: 60 ml tabung

SENTUH BERWARNA DITAMBAH
kosmetik refleksi cerah warna dengan efek alami
Tindakan sinergis dengan Trispectra Formula untuk menutupi rambut abu-abu dengan
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sampai 70% harmonis alami refleks sangat cerah.
nuansa: tersedia dalam 16 warna refleksi intens dengan efek alami.
penggunaan: WARNA menyentuh PLUS bercampur dengan warna menyentuh Plus 1 + 2
rasio emulsi.
Kemasan: 60 ml krim tabung

Harga: £ 4,99  + PPN
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