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AQUARELY
intensyvus mikro pigment? ir kvie?i? baltymais

Išskirtinis nuolatin? spalv?, sukurtas naudojant novatorišk? nano-mikro emulsuoti b?do
pigmentai gali prasiskverbti labiausiai stiebo "su labai maž? kiek? amoniako, kvie?i?
baltymai, atjaunina plauk?" palikdamas j? minkšta " pakankamai skys?i? ir blizga.
Spalva yra energingas ir trunka ilgiau garantuojan?io puikus pilka.
Sud?tyje yra:
• INTENSYVUS mikro PIGMENTUS: pigmento nano-microemulsionati sugeba
prasiskverbti giliai keratino plauk? skaidul? ir jungiasi prie ertm?s. Svarbus privalumas, kad
ateina apie ši? novatorišk? technologij? yra jau labai mažo kiekio sumažinimas
amoniako nes mažos pigmentai trunka tik dalinis atidarymas odel?s sukelia padid?j?s
kosmetikos veiksm?.
• Kvie?iai: kvie?i? PROTEINAI hidrolizuot? baltym? kondicionierius veiksmui atlikti ir
restrukt?rizavimas yra taip apsaugant galvos od? ir kapiliar? skaidulos suteikia minkštumo
ir silkiness plaukams. Jie taip pat yra veiksminga anti-Oksidatorius savybi? ir sumažinti
laisv?j? radikal? susidarymo.
• Levand? eterinis aliejus: švelnus Levand? eterinis aliejus yra didžiausias kapiliar?
proced?ros taikymo kai raminantis odos paraudimas ir ?galinti naudoti balinimo milteliai
net jei taikoma jautriai galvos odai.
atspalviai: 114 25 atspalvi? serijos...
naudojimo instrukcija: pasirinkite pagal ??????? AQUARELY spalvos kremas taikyti.
Santykiu 1:1 "5 Aquarely oksiduojanti emulsija. Išspausti 50 ml Aquarely spalvos kremas
"kuri atitinka pus? vamzdžio plastikinis dubuo turin? ir sumaišykite su 75 mI
Oksiduojanti emulsija iki švelnaus kremo Aquarely šiomis kryptimis:
-TONAS ant tono: kremas 50 ml daž? "75 I 10 jums oksiduojanti emulsija" užrakto greitis
per 25 minutes.
-1 50 ml LIGHTENING grietin?l?s spalvos tonas: "75 mI ne 20 jums 30 minu?i?" poilsio
laiko oksiduojanti emulsija.
-2 50 ml LIGHTENING kremin?s spalvos tonai: "75 mI ? 30 tave oksiduojanti emulsija"
užrakto greitis 35 minu?i?.
-50 ml 3 BALINIMAS atspalvi?: kremin?s spalvos yra 75 mI 40 jums oksidacin?s emulsijos
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yra 40 minu?i? poilsio trukme.
-SUPERLIGHT: kremas 50 ml daž? 100 mI ? 40 tave oksiduojanti emulsija "užrakto 45
minu?i?.
pakuot?: 100 ml m?gintuv?l?.
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