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MAJLIS PERBANDARAN DEKOTTO
warna perlindungan langsung uva-uvb

Melindungi dan memanjangkan kecerahan dan intensiti warna. Digunakan untuk rambut
semula jadi ' memastikan kecemerlangan dan pantulan halus. 

RAWATAN SELEPAS KOTORAN:untuk menyempurnakan dan membuat refleksi
yang lebih jelas berkilat dan sengit.
RAWATAN PENYELENGGARAAN ANTARA WARNA: untuk mengekalkan dari
masa ke masa' antara satu perkhidmatan pewarna dan yang lain ' penampilan
rambut yang sihat.
PEMBETULAN RAWATAN REFLEKS YANG TIDAK DIINGINI: untuk mengubah
suai keputusan yang tidak dijangka yang diperolehi oleh prestasi DIY untuk
campur tangan pada perubahan yang ternyata salah atau membetulkan refleks
yang tidak mencukupi.
RAWATAN MATAHARI DAN MÈCHES: untuk mencipta permainan cahaya dan
warna baru dengan toning dan memulihkan kekuatan dan kecerahan yang
melampau kepada helaian yang dieksploitasi. Cemerlang untuk tonalisasi dan
penghapusan kesan yang tidak sedap yang diperolehi dengan peluntur.
RAWATAN RAMBUT SEMULAJADI: bagi mereka yang ragu-ragu tentang dunia
pewarna profesional dan ingin mendekati dengan berhati-hati ' bagi mereka yang
ingin mengalami perubahan sementara dalam imej mereka' bagi mereka yang
tidak mahu mengubah struktur semula jadi rambut sedikit tetapi ingin
meningkatkan ciri-cirinya bagi mereka yang tidak mahu mengikat diri mereka
dengan perkhidmatan yang memerlukan kesinambungan dari masa ke masa'
DEKOTTO adalah produk yang sempurna terima kasih kepada ciri-cirinya
membuat benar-benar kehilangan trek penggunaannya selepas hanya mencuci
3/5.
RAWATAN RAMBUT PUTIH: untuk memenuhi keperluan mereka yang tidak suka
warna grizzled dan ingin menutupnya tanpa bertindak secara kimia dan bagi
mereka yang sebaliknya mahu meningkatkan kecerahannya tanpa mengubah
pantulannya. Produk ini dapat bertindak dengan cara yang disasarkan.

nuansa: 8 nuansa cemerlang untuk sentiasa bergaya - Black' Intense Brown' Violet
merah' Golden Hazelnut' Copper' Fire Red' Perak.  
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pembungkusan: 200 ml tiub.
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