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COLOR ZOETE KLEUR
haar kleur room-no ammoniak geen PPD-met olie voor cacao

SWEET kleur is een permanente kleur met olie voor Cacao en zonder P-fenyleendiamine
en paraben-gratis.
Geeft langdurige intens en briljante tinten. Haar glanzend en zijdezacht haar met felle
kleuren. Een professionele kleurcrème gemakkelijk te mengen en van toepassing is: het
ontbreken van ammoniak vermindert de risico's van respiratoire allergie en minimaliseert
de gevoeligheid van de huid. Dankzij haar formule verrijkt met olie van Cacao 'COLOR
SWEET kleur bevordert de voeding nodig om straks de vezels van de haren het haar
sterker maken' zacht en glanzend. De aanwezigheid van natuurlijke extracten van kamille
hammamelis 'beschermende' weegbree en bevordert sussend en hidratatie. Antioxidant
en rustgevende actie van deze extracten geeft bescherming voor de gevoelige huid tijdens
de belichtingstijd en stimuleert de hydratatie van het haar Toon het omhoog. De natuurlijke
extracten van de paardestaart berk 'St John's Wort en Horsechestnut zijn zuiveren'
elasticiteit en natuurlijke helderheid en elasticiteit van het mineraliën ten gunste van
gezond haar.
KLEUR SWEET kleur is het resultaat van een perfecte balans tussen base conditionering
en hoogwaardige pigmenten met een hoge mate van zuiverheid.

tinten: het bereik bevat 42 arceringskleur die beschikbaar is in de reeks: GOLDEN BEIGE
'natuurlijke' ASH 'GOLDEN BROWN' paars ' mahonie bruin/BEIGE 'AUBURN' koud
'TONALIZZATORI' en creamers.

gebruiksaanwijzing: in een niet-metalen kom grondig Meng 1:1 verhouding COLOR
SWEET kleur + OXIGOLD oxiderende emulsie (100 ml + 100 ml). Toepassing met een
penseel op droge, ongewassen haar. Het bedrag moet voldoende zijn om een goede
dekking van de witte haren. Laat op 25-35 minuten. Spoel grondig en ga verder met de
shampoo.

verpakking: tube van 100 ml.
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