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TABU KLEUR
innovatieve directe kleuring

Onderzoeken op de techniek en het gebruik van kleuren en stijl in straat leven nieuwe
uitdrukkingen nieuwe manieren van begrip en om te spelen met de kleur hebt gemaakt:
TABU kleur is het bereik van kleuren die het mogelijk directe , in eenvoud en veiligheid
maakt, te vernieuwen elke dag images van de klant. Het is een kant-en-klare product dat
bevat geen Alkaliserende agenten en dat omvat niet het gebruik van oxiderende
oplossingen. Deze kenmerken maken het een product van de grootste delicatesse en
zaad op het haar.
TECHNOLOGIE
De gel formulering kunt u optimaliseren van de hoeveelheid product gebruikt, uitstekende
prestatie is het minimaliseren van buitensporige afval te garanderen. De specifieke
kenmerken en de nieuwste technologische pigmenten kunnen uitzonderlijke penetratie
capaciteit en dichtheid van gekleurde pigmenten in de haarstructuur , waar ze blijven
verankerd om ervoor te zorgen een intens en langdurig kleurresultaat. De verschillende
stromingen hebben een zure ph waarde.
HOE &AMP; WAAROM
de nieuwe punk chique , grillige, idee van eclecticisme buiten de doos van punk worden
werd geboren , geherinterpreteerd in een sleutel klant lounge aanpast om een meer
stilistische cue. De meest extreme kleuren zoals blauw , groene , hebben altijd al een
limiet van elke technische, maar met TABOE kleur vandaag is de oplossing.
COMPOENETI en actieve EFFECT
De werkzame bestanddelen en de speciale Alcohol gratis formule geven hydratatie ,
uitzonderlijke zachtheid en de glans.
tinten: beschikbaar in de volgende kleuren: groen geel groen zure fles , TURQUOISE,
rose , VIOLET, CHERRY RED , oranje, blauw , en in magneet (pre kleuren) en duidelijk.
gebruiksaanwijzing: TABOE kleur is een product klaar voor gebruik; Giet het vereiste
bedrag in een kom , dragen wegwerphandschoenen, gelijkmatig verdelen over het gebied
dat u wilt tekenen met de hulp van een borstel en een wide-tandkam.
pagina 1 / 2

Suggesties:
Met TABOE kleur magneet levendige kleuren resultaten en ook op capillaire structuren
met name gesensibiliseerde uniformen. Dit zal briljante resultaten opleveren en lang
blijvende.
GEK EXTREME verkleuringen:
Toegepast op haar gebleekt of kleurloos (niveau 9/10) gebruikt zuivere bereikt extreem
briljant reflecties. Veel duidelijker is dat de toepassing veel meer levendige zullen de
uiteindelijke kleuren.
DELICATE VINTAGE kleuren:
Met reflecties op gebleekt of gebleekte blonde (niveau 9/10) wordt gebruikt in combinatie
met de duidelijke , in 9 delen duidelijk verdunning: 1 onderdeel van nuance keuze
(indicatieve aandeel) , krijgt de delicate pastel tinten en kleuren is zeer geschikt om
stijlvolle, unieke look te creëren.
verpakking: flessen van 150 ml.
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