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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
coloring gel krem formulert som om den inneholder en hår maske

Revlon Professional kompetanse i farge, kombinert med de mest avanserte hår
behandling og kosmetiske ingrediensene 'har laget COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'en ny permanent coloring krem gel formulert som om Det finnes en hår
maske.
Perfekt farge og hår vakkert matet.
Funksjoner og fordeler:
• nyanse belle ' pålitelig og varig;
• eksklusiv formel fargeresultatene farge som gjenstår attraktive til neste rapport;
• naturlig utseende;
• grå dekning opp til 100%.
• maksimal glans;
• håret åtte ganger sterkere enn før farging bleket hår;
• blankere naturlige hår to ganger;
• maksimal respekt for håret med en proprietær blanding av polymerer condition agenter
og avanserte kosmetisk molekyler for å skjemme bort ta vare og beskytte håret under
farging prosessen;
• håret to ganger mer motstandsdyktig mot nedbrytning enn før flekker på bleached hår;
• våt og tørr håret lettere å gre bruk etter bruk. Kammen glir jevnt på hår;
• ny tekstur mer kremet og smidig er lett å blande og bruke;
• ny duft.
Aktive prinsipper:
• kontrollert oksidering å bedre distribuere pigmenter i stammen av håret.
• rekke fargestoffer oksidanter som garanterer farge Fargerenhet ensartethet og
intensiteten;
• spesifikke fargestoffer C5 som donere skjønnhet ' livlighet og sublime intensiteten;
• nye molekyl belysning med en dual action for en speileffekt langvarig;
• hyaluronsyre som hud fuktighetskrem;
• soya proteiner som gir næring ' fornye og forberede seg til å motta hårfarge under de
beste forholdene;
• blanding av agenter for behandling av hår beskytte integriteten til håret cuticle og er
tetting godt tips for et utseende som har tatt vare på.
nyanser: en bukett med rike farger og allsidig 95 av skjønnheten.
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metode for bruk: blande er 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + farge Creme Peroxide = 150 ml.
Eksponeringstid for det første programmet på naturlige hår er 20 min. for lengder og tips
og 30 min. for røttene. Gjenvekst: behandle gjenvekst i 20-25 min 'bruk på andre' hvis
nødvendig lar i 5-10 min.
Total tid: 30 minutter.
Motstandsdyktig hår: 40 minutter.
emballasje: 60 ml tube.
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