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SPALVOS TOUCH Light2Color kompleksas

itin ryškiai parodo kosmetikos be amoniako
COLOR TOUCH yra galima oksidacinio paryškinimo spalvos ?vairi? atspalvi? tono labai
panašios ? nat?rali? plauk? d?ka novatoriškas naujos kartos light2colour kompleksas:
specialus derinys iš trij? skirting? spalv? pigmentai garantijos iki 57 % daugiau daugialyp?
atspindžiai kartu su baltym? pluošto su dr?kinamasis kompleksas gali puosel?ti ir pasi?lyti
iki 63 % daugiau blizgesio plaukams. Subtilus spalva "amoniako" nuo turtinga baz? gydyti
kosmetikos, kuri leidžia puikus padengimas, gražus baltas plauk? d?ka puikiai spalvos
pigmento atsiradimas dar kart? mažomis apimtimis.
atspalvi?: 6 spalvos atspalvi? suskirstyti ? 67 šeimoms:
-PURE NATURALS (9 spalvos ryškios ir hiper-gamtos itin-bulvi? koš?)
-RICH NATURALS (13 intensyvus atspindžiai ir rafinuot? atspalvi?)
-GILIAI BROWNS (14 sud?tingus ir ?sp?dingi atspalvi?)
-AKTYVIOS raudonos (18 energingas raudonos ir išraiškingas)
-SPECIAL MIX (4 atspindžiai stiprintuvuose)
-RELIGHTS (9 šviesos atspindžiai, atspalvi? dryželiais ir kontrastai)
naudojimo instrukcija: sumaišyti j? su Color Touch L2CC emulsija su 6 ar 13 tom?
priklausomai nuo norimo kintamojo intensyvumo 1:2 ar 1:3 santykis parodo (blizgesys).
pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.

SPALVOS TOUCH RELIGHTS Light2Color kompleksas
itin ryškiai parodo kosmetikos glosso atspalvi? dryželiais ir kontrastai
Sodr?s pigmentai nuostabiai ir atspindin?i? mikro švie?iamasis šviesos vos per 5 minutes
suteikia blizges? ir ekstremali? blizges? gamtos ir spalvos plauk?.
atspalviai: 9 šviesos atspindžiai (5 blondin? ir RED 4) visi sumaišyti
naudojimo instrukcija: neapima balti plaukai ir mišiniai su Color Touch L2CC emulsija 6
t?rio santykis 1:2 (tonizavimas) arba 1:3 (blizgus)
pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?

SPALVOTU LIETIMUI JAUTRIU PLIUS
kosmetikos ryškiai parodo spalvos su nat?ralaus efekto
S?veikaujant? veiksm? su Trispectra formule padengti žili plaukai iki 70 % harmoningai
gamtos refleksai labai šviesus.
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niuansas: galima 16 atspalvi? intensyvi atspindžiai su nat?ralaus efekto.
naudojimo instrukcija: COLOR TOUCH PLUS mišiniai su Color Touch Plus 1 + 2
santykis emulsija.
pakuot?: 60 ml grietin?l?s Vaizdeliai

Kaina: £ 4,99  + PVM
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