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de lichte haarkleur

Het resultaat van tientallen jaren ervaring en constante onderzoek op het gebied van de
cosmetische en de G & P Labs trichologic cosmetica, Sens ùs JULIET is een nieuwe
behandeling van cosmetische kleur permanent. De perfecte combinatie van natuur en
technologie is vooral zichtbaar en merkbaar hydraterende eigenschappen en behandeling
alsmede het verstrekken van een hoge beschermende cosmetische maatregelen. De
exclusieve formule die Hi Tech de perfecte balans en de synergie tussen arganolie en
Plant keratine krijgt, twee werkzame bestanddelen opgericht en op brede schaal erkend in
cosmetica voor hun eigenschappen regeneratie en reconstructieve antioxidanten die het
exclusieve eigendom van Luminescine, een revolutionaire actieve ingrediënt van
natuurlijke oorsprong die je haar tegen high-energy straling schadelijk voor kleur
cosmetica beschermen kunt mix , te converteren naar een lichtbron die rechtstreeks uit
het haar zelf voor een kleur uit de maximale helderheid en glans is uitstraalde.
Kenmerken:
• Soft Touch effect, niet agressief, concapacità filmen voor een bescherming van de huid
van irritatie of roodheid;
• Formule PPD gratis, dankzij het gebruik van moleculaire Stoichiometrie en vervanging
van PPD met PTD;
• Top gamma: de modewereld om redenen die deel uitmaken van de wereld;
• Airconditioning macht: invoering van een krachtige conditioner voor een waargenomen
meer dan 25%;
• De bescherming van de huid: beschermt de huid terwijl kleuren.
EXTRA LICHT BLOND
De tinten blond JULIET bereik garandeert hoge bliksem en behandeling, voor maximale
contrast en helderheid.
• Verlichting macht migliorato.*
• Helderder kleuren en kleur 20%. *
• Haar zachtheid en schoonheid van 25% * versterkt.
* vergeleken met vorige formuleringen ùs permanente cosmetische kleur sensor.
HIGH-DEFINITION KLEUR
Dankzij de mooie tinten ontbrandt creativiteit. Zorg er altijd voor resultaten trouw aan haar
en kaft, met een kleurdiepte van versterkt.
• Kleur van tot 35% langere levensduur;
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• Meer levendige kleuren en helder;
• Perfecte kleur egalisatie zelfs op poreus haar.
BOVENNATUURLIJKE
De combinatie van exclusieve cosmetica basis, gecombineerd met een zorgvuldige
selectie van pigmenten heeft ons toegang geven tot nieuwe en hogere normen ooit bereikt
in de wereld van cosmetische kleur permanente toegestaan.
• Natuurlijke verspreidingsgebied van maximale verbergen vermogen en natuurlijk naar
reflectie.
• Gegarandeerde veiligheid 100% perfecte dekking en resultaat in zelfs de zwaarste
omstandigheden.
gebruiksaanwijzing: Meng 1:1.5 verhouding oxiderend.
verpakking: tube 100 ml.
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