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ECHOS KLEUR
kleuren in bijenwas crème

Professioneel haar kleuren crème verrijkt met bijenwas en vitamine c. De innovatieve
formule maakt hoge prestaties zijn ook de meest uiteenlopende milieu- en klimaat-
omstandigheden is het maken van het haar glanzend en helder. De specifieke werkzame
ingrediënten bieden dat een natuurlijke bescherming van het haar is het doen van een
actie van de conditionering en sussend. ECHOS kleur zorgt voor een volledige dekking
van grijze haren en kunt u het maken van langdurige kleuren dankzij de antioxiderende
eigenschappen van vitamine C. Het is aangeraden om te gebruiken in combinatie met de
oxiderende emulsie crème Echosline om te zorgen voor hoge stabiliteit van Toon van
reflectie en verminderen kleur toning.

tinten: ECHOS kleur is beschikbaar in levendige kleuren verdeeld in 120 20 serie:
natuurlijke natuurlijke natuurlijke INTENSE 'ASH' EXTRA 'Mat' BAHIA 'Intensieve' BEIGE
'ASH 'Koper' GOUDBRUIN 'GOLDEN BROWN' CHOCOLADEBRUIN 'Tropische GOLDEN
koper' AUBURN' diepe koper ' Mahonie 'VIOLA' ROSSI ' DEEP RED 'ROSSI' EXTRA
'Tonalizzatori' 6 4 3 Pastel en neutrale 1 beeldversterkers Lighteners.

gebruiksaanwijzing: in een niet-metalen container ' 1 + 1 is 5 mix (bijv: 50 ml room + 75
ml oxiderende emulsie crème Echosline vooraf bepaalde volumes). De serie Super-
bliksem het moet worden gemengd 1 + 2 (bijvoorbeeld 50 ml room + 100 ml oxiderende
emulsie Echosline op 40 vol). Toon-op-Toon crème ECHOS kleur ' als 'kleurplaat en
toning shampoo op haar' 1 + 2 crème verdunning wordt aanbevolen met Activator romig
Echosline op 7 vols. De tonalizzatori Echosline worden geacht te hebben van het beste
resultaat uit de middelen van toepassingen zoals het bleken van graaf 'strepen'
zonnebrand van highlights' ' contrasten en kleuren, lighteners.

verpakking: tube van 100 ml.
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