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ITELY DELYTON ADVANCED
Phyto v?dinimas kompleksas su tonas ant tono - be amoniako

Itely hairfashion pristato produkt?, kuris gerbia plaukus ir, oda ir ypa? aplinka. Delyton
DETALI L novatoriška spalv? apdorojimas tonin? amoniako remiantis Phyto v?dinimas
kompleksas dažyti vis? tip? plaukams, švelniai ir, ? atspindži? ir ryškus ir pripildytas
begalinis spalv? deriniai gauti spalv? daugialyp? ir labai šviesus diapazone. Plauk? visada
saugomi ir nuostabios spalvos ir, Delyton DETALI Taip pat nurodoma tik permed plaukus.
Delyton ADVANCED yrasaldus spalva idealiai tinka :
• nori pasiekti pi nat?ralus ir ne?kyrus ;
• norite pasl?pti ankstyv? balti plaukai ;
• nori atgaivinti spalv? ;
• turi ypa? jautri? od? ;
• buvo balinti plaukus ar trap?s :
• nori dažnai keisti saugiai;
• nenori matyti atauga ;
• priart?ja prie pirm? kart? spalvos ;
• idealiai tinka vyriškos rinkoje.
MOKSLINIAI TYRIMAI IR PL?TRA
Phyto v?dinimas kompleksas išskirtin? biolipidico visiškai augalas, kuris ?siskverbia vis?
viduje plauk? pluošto sukuriant su keratino ir, molekulin? strukt?ra atsparios, kuris
pagerina s ir hidratacija elastingumas ir plaukai. Nat?ralios veikliosios medžiagos esan?ios
užtikrinti apsaug? galvos ir pasi?lyti aptarsime išskirtin? minkštum? ? plaukus. Šilko
baltymai ir, esantis didelis procentas ir, prasiskverbia ? plaukus švelniai pu?ia bei
suteikiantis pavyd?tin? švelnum? ir, jautiena iš vidaus ir, išlaikyti j? sveik? ir, Minkštas ir,
hidratuotas ir blizga.
Išskirtinis Pigmentai Dažai naudojami jungiasi prie plauk? skaidul? užtikrinan?i? puiki?
spalv? balans? vis? atspindži? norim? ir, spalva vyks Pi intensyvus ir ryškus su puikiu
apr?pties pirm? balti plaukai.
atspalviai rasti 47 atspalvi?.
D b?das : naudokite , buvo atskiestas 1: 2 su Delyton DETALI aktyvatorius gausite
minkšt? kremo ir, lengva taikyti ir, kuri užtikrina. Giliai veiksm?, bet tuo pa?iu metu švelnus
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Pakuot?:. 60 ml tube
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