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subtilus linija dažytiems plaukams
Spalvos plaukai, yra ne visivienodi ir ne visi turi tuos pa?ius poreikius. Plaukai vienodos
spalvos, plaukai su balintos plauk? ir reikalauja skirtingo poži?rio, kuris ne tik apsaugoti,
bet kaip sustiprinti spalvos intensyvum?. Profesionalus Sebastianas SPALVA uždegti
atitinka kiekvien? moter? tip?, kuris klausia savo kirp?jo puiki? ir ilgalaiki? rezultat?, si?lanti
gydymo, kuris išlaiko spalv? intensyvesn? ir energingas poreikius. Asortiment? sudaro
COLOR uždegti SINGLE, šamp?nas ir kondicionierius plauk? apsaugos vienodos spalvos
ir spalv? uždegti MULTI šamp?nas ir kondicionierius, specialiai plaukams balinti arba
pažym?t? plaukai.
SHAMPOO COLOR uždegti SINGLE
Apsaugo plaukus su vienodos spalvos. Jis valo ir išlygina plauko strukt?r? uždarant odeli?.
Nor?dami ilgiau išlaikyti gyvybing? spalv? laiku.
naudojimo instrukcijos : Masažas ? dr?gnus plaukus sukurti turting? putoja. Gerai
išskalaukite ir t?skite su kondicionieriumi.
Pakuot?: 250 ml buteliukas.Banner kondicionierius Spalva uždegti SINGLE
Apsaugo plaukus su vienodos spalvos. Kremin?s putos, kuri suteikia maksimal? blizges?
plaukai, jis s?lygoja juos ir uždaro odeles. Išlaikyti ilgiau intensyvi? spalv? iš gyv? blizges?.
Instrukcija naudoti buferio po vandens pertekli?, platinti produkt? per vis? ilg? plaukai,
atkreipiant ypating? d?mes? ? patarimus ir toliau kruopš?iai perplaunami.
Pakuot?: 250 ml buteliukas.
SHAMPOO COLOR uždegti KELETO
Apsaugo plaukus balinti arba paryškint? plaukus. Jis valo ir padeda apsaugoti spalvos
gydyt? plaukus nuo išorini? pažeidim?. Išlaikyti ryškia spalva ir šviesus ilgesn? laik?.
naudojimo instrukcijos : Masažas ? dr?gnus plaukus sukurti turting? putoja. Gerai
išskalaukite ir t?skite su kondicionieriumi.
Pakuot?: 250 ml buteliukas.Banner kondicionierius Spalva uždegti KELETO
Apsaugo plaukus balinti arba paryškint? plaukus. Kremin?s putos, kad išlygina plauko
strukt?r? ir suteikia maksimal? blizges?, dr?kina, kur reikia pad?ti apsaugoti juos nuo
išorini? pažeidim?. Siekiant išlaikyti daugiau intensyvios spalvos ir energingas ilgesn?
rezultat?.
Instrukcija naudoti buferio po vandens pertekli?, platinti produkt? per vis? ilg? plaukai,
atkreipiant ypating? d?mes? ? patarimus ir toliau kruopš?iai perplaunami.
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Pakuot?: 250 ml buteliukas .
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