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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
gel crème geformuleerd alsof het een haar masker bevat kleurplaten

Revlon Professional bevoegdheid in kleuring, gecombineerd met de meest
geavanceerde haar behandeling en cosmetische ingrediënten 'heeft gemaakt 
COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO'een nieuwe permanente kleuren crème gel
geformuleerd alsof Het bevatte een haar masker.
Perfecte kleur en haar prachtig gevoed.
Kenmerken en voordelen:
• nuance belle ' betrouwbaar en duurzaam;
• exclusieve formule kleuring kleurresultaten die aantrekkelijk tot het volgende verslag
blijft;
• natuurlijke uitstraling;
• gray dekking tot 100%;
• Maximale glans;
• haar acht keer helderder dan vóór kleuren gebleekt haar;
• glanzender haar natuurlijke haar tweemaal;
• maximale eerbiediging van het haar met een melange van polymeren conditioning
agents en geavanceerde cosmetische moleculen om te verwennen, verzorgen en
beschermen het haar tijdens het kleurproces;
• haar tweemaal meer resistent tegen breuk dan vóór kleuring op gebleekt haar;
• NAT en droog haar gemakkelijker te ontwarren het gebruik na gebruik. De kam glijdt
soepel zelfs op haar;
• nieuwe structuur meer romige en soepel is gemakkelijk te mengen en van toepassing
zijn;
• nieuwe geur.
Werkzame bestanddelen:
• gecontroleerde oxidatie beter verdelen de pigmenten in de stam van het haar;
• grote verscheidenheid van kleurstoffen oxidanten die kleur kleurkwaliteit uniformiteit en
intensiteit garanderen;
• specifieke kleurstoffen C5 die doneren schoonheid ' levendigheid en sublieme intensiteit;
• nieuwe molecuul verlichten met een dubbele actie voor een spiegeleffect van lange
duur;
• hyaluronzuur thats de huid hidratatie;
• soja-eiwitten die voeden ' vernieuwen en voor te bereiden te ontvangen van de haarkleur
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in de beste omstandigheden;
• mengsel van agenten voor de behandeling van haar bescherming van de integriteit van
de haar cuticle en is sluiting goed tips voor een uitstraling die heeft verzorgd.
tinten: een boeket van rijke kleuren en veelzijdige 95 door de schoonheid.
wijze van gebruik: de mengverhouding is 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + kleur Creme Peroxide =
150 ml. De belichtingstijd voor de eerste toepassing op natuurlijk haar is 20 min. voor
lengtes en tips en 30 min. voor de wortels. Hergroei: Behandel de hergroei voor 20-25 min
"van toepassing op anderen" als nodig gedurende 5-10 minuten laat.
Total tijd: 30 minuten.
Resistent haar: 40 minuten.
verpakking: tube 60 ml.
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