Tonas ant tono - Plauk? - SENSUS
TABU SPALVA
naujovišk? tiesiogiai dažymo

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328
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naujovišk? tiesiogiai dažymo

Tyrim? technika ir spalv? ir stiliaus gatv?s gyvenime suk?r? nauj? išraiškos nauj? b?d?
suprasti ir žaisti su spalva: TABU spalva yra spalv?, kurie leidžia tiesiogiai , , paprastumu ir
saugumu, diapazonas atnaujinti kiekvien? dien? kliento vaizdas. Tai paruoštas naudoti
produktas, kuriame yra ne šarmin?s medžiagos ir kuris neapima naudoti oksiduojan?ioje
tirpalus. Šios charakteristikos padaryti didžiausi? delikatesas ir s?klos produktas plauk?.
TECHNOLOGIJOS
Gelio sud?tis leidžia optimizuoti produkto naudojami, užtikrinant puiki? rezultat? yra
sumažinti pernelyg didelis atliek? kiekis. Ypatumus ir naujausia technologij? pigmentai
leidžia išimtiniais skverbimosi ? rink? paj?gumo ir sandarum?, spalvot? pigment? plauk?
strukt?ros , kur jie yra pritvirtintas prie užtikrina intensyv? ir ilgalaik? spalvos rezultatas.
?vairi? atspalvi? turi r?gštin? ph vert?.
KAIP &AMP; KOD?L
gim? naujas punk chic , kaprizingas, id?ja ir eklektika, b?ti perspektyviai punk , vertinama –
pagrindinis klientas poilsio tinka imtis daugiau stiliaus užuomina. Labiausiai ypatingos
spalvos kaip m?lyna , Žalioji, visada buvo riba kiekvieno technini?, , bet su tabu spalvos
šiandien yra sprendimas.
COMPOENETI ir aktyvaus poveikio
Veikli?j? ir speciali alkoholio nemokama formul? suteikia hidratacijos , išskirtini? minkštum?
ir blizges?.
atspalvi?: šias spalvas: žalia Geltona žalia r?gšties butelis , TURQUOISE, pakilo ,
VIOLETIN?, CHERRY RED , oranžin?, m?lyna , ir magnetas (pasirengimo spalva) ir
išvalyti.
naudojimo instrukcija: TABU spalva yra produktas, paruoštas naudoti; ?pilkite reikiam?
kiek? ? duben?l? , m?v?ti vienkartines pirštines, tolygiai paskirstyti tame plote, kur? norite
dažai su teptuku ir visoje ketera.
Pasi?lymai:
Su tabu spalva magnetas ryškia spalva atsiranda ir taip pat uniformos kapiliar? strukt?r?,
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ypa? jautr?s. Tai bus puikus rezultatus ir ilgai ilgalaikis.
CRAZY ekstremali? Colorations:
D. plauk? balintos arba bespalvis (lygis 9/10) naudojamas grynas pasiekia labai puikus
atspindžiai. Daug aiškiau yra daug daugiau gyvybingas taikyti bus galutinis spalvas.
SUBTILUS derliaus spalvos:
Iškili? nebalint? arba balint? švies?s (lygis 9/10) yra vartojamas kartu su aiškiai , 9 dali?
aiškiai skiedimo: 1 dalis niuans? pasirinkimas (orientacin? dalis), gauna subtilus pastelini?
atspalvi? ir spalvos yra labai tinkamas sukurti stilingas, unikali? išvaizd?.
pakavimo: buteli? 150 ml.
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