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DEKOTTO KOMMUNE
uva-uvb direkte beskyttelse farge
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DEKOTTO KOMMUNE
uva-uvb direkte beskyttelse farge

Beskytter og forlenger fargelysstyrke og -intensitet. Påført naturlig hår sikrer glans og
delikate refleksjoner. 

POST-FARGING BEHANDLING:å perfeksjonere og gjøre enda tydeligere
skinnende og intense refleksjoner.
VEDLIKEHOLDSBEHANDLING MELLOM FARGER: å bevare over tid mellom
den ene fargetjenesten og den andre' hårets vitale sunne utseende.
BEHANDLINGSKORRIGERING AV UØNSKEDE REFLEKSER: For å endre et
uventet resultat oppnådd av en DIY-ytelse for å gripe inn i en endring som viste
seg å være feil eller for å korrigere reflekser som er utilstrekkelige.
SOL- OG MÈCHES-BEHANDLING: å skape nye lys- og fargespill ved å tone og
gjenopprette styrke og ekstrem lysstyrke til de utnyttede trådene. Utmerket for
tonaliseringer og eliminering av stygge effekter oppnådd med bleking.
NATURLIG HÅRBEHANDLING: for de som er skeptiske til verden av profesjonell
farging og ønsker å nærme seg med forsiktighet ' for de som ønsker å oppleve
midlertidige endringer i bildet' for de som ikke ønsker å endre hårets naturlige
struktur i det minste, men ønsker å forbedre egenskapene' for de som ikke vil
knytte seg til en tjeneste som krever kontinuitet over tid' DEKOTTO er det perfekte
produktet takket være dens karakteristikk for å gjøre helt miste oversikten over
bruken etter bare 3 /5.
HVIT HÅRBEHANDLING: For å møte behovene til de som ikke liker grizzled farge
og ønsker å dekke den uten å handle kjemisk og for de som i stedet ønsker å
forbedre lysstyrken uten å endre refleksjonene. Produktet er i stand til å handle på
en målrettet måte.

nyanser: 8 strålende nyanser å alltid være fasjonable - Black' Intense Brown' Violet red'
Golden Hazelnut' Copper' Fire Red' Silver.  

emballasje: 200 ml rør.
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