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DEKOTTO (GEMEENTE)
uva-uvb direct-bescherming kleur

Beschermt en verlengt de helderheid en intensiteit van de kleur. Toegepast op natuurlijk
haar' zorgt voor schittering en delicate reflecties.
POST-STAINING TREATMENT:om nog duidelijker glanzende en intense
reflecties te perfectioneren en te maken.
ONDERHOUDSBEHANDELING TUSSEN KLEUREN: om na verloop van tijd '
tussen de ene kleurservice en de andere ' het vitale gezonde uiterlijk van het haar
te behouden.
BEHANDELINGSCORRECTIE VAN ONGEWENSTE REFLEXEN: om een
onverwacht resultaat te wijzigen dat door een doe-het-zelf-uitvoering wordt
verkregen om in te grijpen bij een verandering die verkeerd bleek te zijn of om
reflexen te corrigeren die ontoereikend zijn.
ZON EN MÈCHES BEHANDELING: om nieuwe spelen van licht en kleur te
creëren door het toning en het herstellen van kracht en extreme helderheid aan de
geëxploiteerde strengen. Uitstekend geschikt voor tonalisaties en eliminatie van
lelijke effecten verkregen met bleken.
NATUURLIJKE HAARBEHANDELING: voor degenen die sceptisch zijn over de
wereld van professionele kleuren en met voorzichtigheid willen benaderen 'voor
degenen die tijdelijke veranderingen in hun imago willen ervaren' voor degenen die
de natuurlijke structuur van het haar helemaal niet willen veranderen, maar de
kenmerken ervan willen verbeteren' voor degenen die zich niet willen binden aan
een service die continuïteit in de loop van de tijd vereist' DEKOTTO is het perfecte
product dankzij het kenmerk om het gebruik ervan volledig uit het oog te verliezen
na slechts 3/5 wasbeurten.
WHITE HAIR TREATMENT: om te voldoen aan de behoeften van degenen die
niet van grizzled kleur houden en het willen bedekken zonder chemisch te
handelen en voor degenen die in plaats daarvan de helderheid willen verbeteren
zonder de reflecties te veranderen. Het product is in staat om gericht te handelen.
nuances: 8 briljante nuances om altijd in de mode te zijn - Zwart' Intens Bruin' Violetrood'
Gouden Hazelnoot' Koper' Vuurrood' Zilver.
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verpakking: 200 ml tube.
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