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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
spalvos gelis kremas sukurtas, jei tai yra plauk? kauk?

Revlon Professional kompetencijos spalva, kartu su pažangiausias plauk? gydymas ir
kosmetikos ingredient? "suk?r? COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO"naujas nuolatinis
dažymas kremas gelis sukurtas, jei Jame buvo plauk? kauk?.
Puiki spalva ir plaukai gražiai šeriami.
Savyb?s ir privalumai:
• niuansas belle "patikimi ir ilgaamžiai;
• išskirtin? formul? dažymo spalva rezultatus, b?ti patraukli tol, kol kita ataskaita;
• nat?rali? išvaizd?;
• pilka apr?pt? iki 100 %;
• Maksimalus blizgesys;
• plauk? aštuonis kartus ryškesnis nei prieš dažymas balint? plauk?;
• shinier plaukus nat?rali? plauk? du kartus;
• didžiausia pagarba patentuotas mišinys polimer? medžiag? ir pažangios kosmetikos
molekuli? palepinti plauk? r?pintis ir saugoti plauk? dažymo proceso metu;
• plaukus du kartus atsparesni l?žimo nei prieš dažym? balinti plaukus;
• Šlapias ir sausiems plaukams lengviau išnarplioti naudoti po naudojimo. Korio
neišsitraukt? net ant plauk?;
• naujos tekst?ros Kremin? ir elastinga, lengva maišyti ir taikyti;
• nauj? kvepal?.
Veikliosios medžiagos:
• kontroliuoja oksidacijos geriau paskirstyti pigmentai stiebo plauk?;
• ?vairi? dažikli? oksidantai, kad užtikrinti spalva Spalvotumo vienodum? ir intensyvum?;
• konkre?i? dažai C5, kurie dovanoti grožio "Žvalumas ir didingas intensyvumas;
• naujos molekul?s apšviesti su dvipusio veidrodžio efekt? ilgos trukm?s;
• hialurono r?gšties, kuri yra odos dr?kinim?;
• sojos baltymais, kurie maitina "atnaujinti ir parengti gauti plauk? spalva geriausiomis
s?lygomis;
• mišinio vaistini? preparat? plauk? plauk? odel?s vientisumo apsaugos ir sandarinimo
gerai patarimai, kaip atrodo, kad jau pasir?pinta.
atspalvi?: sodrios spalvos ir universalus 95 iš grožio puokšt?.
vartojimo b?das: maišymo santykis yra 1: 1. 5:60 ml 90 ml + spalva Creme peroksido =
150 ml. Ekspozicija pirm? kart? taikant nat?rali? plauk? yra 20 min. skirtas ilgi? ir patarimai
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ir 30 min. d?l šakn?. Atauga: gydyti atauga 20-25 min, "taikomos kitiems" jei reikia palikti
5-10 min.
Visas laikas: 30 min.
Atsparios plauk?: 40 minu?i?.
pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.
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