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ryškiai plauk? spalva

Dešimtme?i? patirt? ir nuolat mokslini? tyrim? kosmetikos srityje ir G & P Labs trichologic
kosmetika, Sens. ùs DŽULJETA rezultatas nauj? kosmetikos spalva gydymo nuolatini?.
Puikus derinys pob?d? ir technologija yra ypa? matoma ir ženklaus dr?kina ir tvarkymo taip
pat yra aukštas apsaugos kosmetikos veiksm?. Išskirtin?s formul?s Hi Tech gauna
tinkam? pusiausvyr? ir Argano aliejaus ir augal? keratino sinergij?, du veikliosiomis
medžiagomis nustatyta ir pla?iai pripažinta kosmetikos, j? regeneruoja ir rekonstrukcin?s
savybi? antioksidant?, kad mišinys Luminescine, revoliucin?s veiklioji medžiaga nat?ralios
kilm?s, tai gali apsaugoti plaukus nuo didel?s energijos spinduliuot?s kenksming? spalvos
kosmetikos išimtin? nuosavyb? , j? konvertuoti ? šviesos šaltinio skleidžiam? tiesiogiai nuo
plauk? pati spalv? iš didžiausi? šviesum? ir blizges?.
?ranga:
• Minkšta poveikis, ne agresyvus, concapacità filmuoti odos apsaugai nuo dirginimo arba
paraudimas;
• Formul?s PPD nemokamai, d?ka naudoti molekulin?s stoichiometry ir pakeitimo PPD su
PTD;
• Virš? diapazonas: mados pasaulyje d?l priežas?i?, kurios priklauso pasaulis;
• Kondicionavimo galia: ?vadas ? aukštos kokyb?s kondicionierius, yra suvokiamas
daugiau nei 25 %;
• Odos apsaug?: saugo od? o dažymas.
PAPILDOM? ŠVIESOS BLONDIN?
Blondin? DŽULJETA ?vairi? atspalvi? garantuoja aukšt? Žaibas ir gydyti, didžiausias
kontrast? ir ryškum?.
• Apšvietimo galia migliorato.*
• Ryškesnes spalvas ir spalva 20proc. *
• Plauk? švelnumas ir grožio 25 % * stiprinama.
* palyginti su ankstesni? formuli? ùs nuolatinis kosmetikos spalva jutiklis.
DIDEL?S RAIŠKOS SPALVA
D?ka išgalvotas atspalvi? užsidega k?rybiškum?. Visada užtikrinti rezultat? ištikimas
plauk? ir padengti, su spalv? gylio išpl?stos.
• Spalv? iki 35 % ilgiau išliekan?iam;
• Spalvas ir šviesus;
• Puikus spalv? išlyginimo net ant akyto plauk?.
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SUPERNATURAL
Bazini? išskirtini? kosmetikos kartu su kruopš?iai atrinkti pigment? derinys leido mums
suteikti prieig? prie nauj? ir aukštesnius standartus kada nors pasiekti kosmetikos spalva
nuolat pasaulyje.
• Nat?ralaus paplitimo iš didžiausios slepiasi galia ir nat?raliai atspindys.
• Garantuojamas saugos 100 % geriausi? apr?pt? ir rezultatas – net najtrudniejszy
s?lygas.
naudojimo instrukcija: sumaišykite 1:1.5 santykis oksidacijos.
pakuot?: 100 ml m?gintuv?l?.
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