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LENGVAI ABSOLIUTUS 3
Senza amoniako, PPD, rezorcinolio

Labai švelni spalva ir paslauga, skirta tiems, kurie turi jautrios odos problem?. LENGVAI
ABSOLIU?I? s?km? lemia jo MICROEMULSION kovos su amžiaus kompleksas , gali
užkirsti keli? plauk? strukt?ros sen?jimo kompleksas: ? MicroEmulsion sul?t?ja pradinis
greitis, oksidavimo mišinio (spalvos kremas + k?r?jas), padidina tos spalvos intensyvumas
ir skatina grei?iau išleisti turto daž? per kapiliar? žiev?s.
Šiandien MICROEMULSION kompleksas yra buvo praturtintas A3 PIGMENTAI šamp?nas
, spalvos pigmentai, kad galvokime apie capello paskutin? ilgiau išlaikyti nepakitusios
spalvos, po šamp?no. Praturtintas ARGANO aliejaus ir KERATINO , palieka plaukai
minkšti ir šilkiniai net po spalv?. NEPRILYGSTAMA apr?ptis lengva taikyti be tarpini?
mišiniai su kit? niuans? garantijos 100 % apr?pt? taip pat baltos spalvos plauk?
nepridedant naturaliai ilgalaikis spalv? yra puikus kaip tik nebuvo.
• Saugus ir švelnus odai;
• Didelis s?klos;
• Ne?tik?tinas blizges?;
• Spalva trukm?.
atspalvi?: yra 55 spalv? + raudona aistra 4: , RUBY CORAL, RAUDONMEDŽIO vario su
nauj? novatorišk? daž? pigmentus, kurie teikia , raudona, taip pat tvirtumo ir spalv? raiška
pavyd?tinas rezultatas yra intriguojantis ir ?vairiapus?s b?das. Universalus ir organizuotas
, bet jaun? aristokratas ir visiškai. Asortiment?, SUPERLIFT ir TONALIZZANTI si?lo
ypating? rezultat? ir aukš?iausios grožio. Daugiau neutralus veiklos ultrachiara ir
kontrastuojan?ios geltonos spalvos atspalvi? per melanino suskirstymas. Saugumo ir
ramyb?s lengvai formavimo absoliutus 3 leidžia puiki? rezultat? per sien? 5 balinimo tonai.
Absoliutus 3 linija yra praturtintas kavos ir MAKADAMIJOS ABSOLIUTUS ABSOLIUTUS
pasi?lyti specialist? intensyvum? ir gylis, svarstymai, mocha.
naudojimo instrukcija: sumaišoma 1: 1 santykis , tik 5 k?r?jas EASY a 10 , 20 , , 30 ir 40
tom?. Palikite 30 minu?i? ir nuplauti. Tolesn?s prieži?ros ir garantij? nuolatin? apsauga
naudoti LISAP ABSOLIU?IOS apsaugos pursl? spalvos plauk?.
pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.
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