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Ultra lyse refleksjon kosmetisk uten ammoniakk
FARGE TOUCH er neste generasjon kunne gjenopprette oksidativt fremheve fargene
multi fargetoner fargetone svært lik de av naturlige hår takket være den innovative
light2colour kompleks: en spesiell kombinasjon av tre forskjellige farger pigmenter
garanterer opptil 57% mer mangesidig refleksjoner kombinert med et protein kompleks i
fiber med fuktighetskrem kan gi næring og tilbyr opptil 63% mer glans til håret. En delikat
farge 'ammoniakk' fra rike base behandler kosmetisk som gir god dekning av hvite hår
takket være en perfekt farge pigment utvikling selv ved lave volumer.
nyanser: tilgjengelig i 6 fargenyanser inndelt 67 familier:
-PURE NATURALS (9 farger lys og hyper-naturlig ultra-potetmos)
-RIK NATURALS (13 intense refleksjoner og raffinerte nyanser)
-DYP BROWNS (14 sofistikert og fascinerende nyanser)
-PULSERENDE rød (18 livaktige røde og uttrykksfulle)
-SPESIELL blanding (4 refleksjoner intensifiers)
-RELIGHTS (9 lysrefleksjoner for toning striper og kontraster)
Bruksanvisning: bland det med fargen Touch L2CC emulsjon til 6 eller 13 volumer
avhengig av intensiteten av ønsket variabel 1:2 eller 1:3 forholdet i refleksjon (glanset).
emballasje: 60 ml tube.

FARGE TOUCH RELIGHTS Light2Color kompleks
Ultra lyse refleksjon kosmetisk for glosso toning striper og kontraster
Rik på pigmenter og reflekterende mikro-belyst lys på bare 5 minutter gir utstråling og
ekstrem glans i både naturlige og farget hår.
nyanser: 9 lysrefleksjoner (5 blond og RED 4) alle blandet sammen
Bruksanvisning: ikke dekker hvit hår og forener med farge Touch L2CC emulsjon i 6 bind
i forhold 1:2 (toning) eller 1:3 (glanset)
emballasje: 60 ml tube

FARGE TOUCH PLUSS
kosmetisk lyse refleksjon farge med naturlig effekt
Synergistisk action med Trispectra formel å dekke grå hår med opptil 70% harmonisk
naturlig reflekser svært lyse.

                               pagina 1 / 2



nyanse: tilgjengelig i 16 gråtoner intens refleksjoner med naturlig effekt.
Bruksanvisning: FARGE TOUCH pluss blander med farge Touch pluss 1 + 2 forholdet
mellom emulsjon.
emballasje: 60 ml fløte rør

Pris: £ 4.99  + mva
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