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JULIE
lyse hårfarge

Resultatet av tiår med erfaring og konstant forskning i feltet kosmetisk og G & P Labs
trichologic kosmetikk, Sens ùs JULIET er en ny kosmetisk farge behandling permanent.
En perfekt kombinasjon av natur og teknologi er spesielt synlig og merkbar
fuktighetsgivende egenskaper og håndtering samt gi en høy beskyttende kosmetisk
handling. Eksklusive formelen teknikken blir den perfekte balanse og synergi mellom
Argan olje og plante Keratin, to aktive prinsipper etablert og anerkjent i kosmetikk for
deres regenererende og rekonstruktiv antioksidanter som blander den eksklusive
eiendommen til Luminescine, en revolusjonerende virkestoffet naturlig opprinnelse som
beskytter håret mot strømkrevende stråling skadelig for farger kosmetikk , konvertere den
til en lyskilde som stråler direkte fra håret selv for en farge fra maksimal lysstyrke og glans.
Funksjoner:
• Myke effekt, ikke aggressiv, concapacità filmet for en huden mot irritasjon eller rødhet;
• Formel PPD gratis, takket være bruken av molekylære støkiometri og utskifting av PPD
med PTD;
• Topp utvalg: mote verden for grunner som tilhører verden;
• Condition makt: innføring av en høy ytelse conditioner for en oppfattet større enn 25%.
• Hud sikringen: beskytter huden mens fargelegging.
EKSTRA LETTE BLOND
Nyanser av blond JULIET garanterer høy lyn og behandle, for maksimal kontrast og
lysstyrke.
• Lightening makt migliorato.*
• Lysere farger og farge 20%. *
• Håret mykhet og skjønnhet 25% * forsterket.
* sammenlignet med forrige formuleringer ùs permanent kosmetisk farge sensor.
HD-FARGE
Takket være synes nyanser antenning kreativitet. Alltid sikre resultater True hår og dekk,
med en fargedybde forsterket.
• Farge opp til 35% lengre varig;
• Mer levende farger og lys;
• Perfekt farge utjevning på porøst hår.
OVERNATURLIGE
Kombinasjonen av eksklusive kosmetisk base kombinert med et nøye utvalg av pigmenter
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har tillatt oss å gi tilgang til nye og høyere standarder noensinne oppnådd i verden av
kosmetisk farge permanent.
• Naturlig utvalg maksimal dekning makt og naturlig til refleksjon.
• Garantert sikkerhet 100% perfekt dekning og resultatet i selv de tøffeste forholdene.
Bruksanvisning: blande 1:1.5 forholdet oksiderende.
emballasje: 100 ml tube.
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