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TABU FARGE
nyskapende direkte flekker

Forskning på teknikken og bruk av farger og stil i gaten liv har opprettet nye uttrykk nye
måter forståelse og å spille i farge: TABU fargen er fargeområdet som tillater direkte i
enkelhet og sikkerhet, fornye hver dag kundens image. Det er en klar-å-bruk fabrikat som
inneholder ingen alkalisering agenter og som ikke inkluderer bruk av oksiderende
løsninger. Disse egenskapene gjør det et produkt av stor delikatesse og frø på håret.

TEKNOLOGI
Gel formulering lar deg optimalisere mengden produkt brukes, garanterer utmerket ytelse
er minimere overdreven avfall. Karakteristika og de nyeste teknologiske pigmentene gir
eksepsjonell penetrasjon kapasitet og tetthet av fargede pigmenter i håret struktur , der de
forblir forankret til sikre en intens og langvarig resultat. De forskjellige gråtonene har en
surt ph-verdi.

HVORDAN &AMP; HVORFOR
ble født den nye punk chic , lunefull, ideen om eklektisisme være utenfor boksen punk ,
tolket i en nøkkel kunden lounge passer for å ta en mer stilistisk stikkordet. De mest
ekstreme farger som blå , grønne, har alltid vært en grense på hver teknisk, men med
TABU farge i dag er løsningen.

COMPOENETI og aktive effekt
Den aktive prinsipper og spesielle alkohol gratis formelen gir hydration , enestående
mykhet og glans.

nyanser: tilgjengelig i følgende farger: grønn-gul grønn ACID flaske , TURKIS, rose ,
VIOLET, CHERRY RED , orange, blå , og MAGNET (før farging) og klar.

Bruksanvisning: TABU fargen er et produkt som er klart for bruk. Hell den nødvendige
mengden i en bolle , bruke engangshansker, fordel jevnt over området du vil male med
hjelp av en pensel og en bred-tann kam.
Forslag:
TABU farge MAGNET levende farger resultater og også uniformer på kapillære strukturer
spesielt oppmerksomme. Dette gir strålende resultater og lang varig.
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CRAZY ekstreme Colorations:
Brukt på håret bleket eller decolorized (nivå 9/10) brukt ren oppnår ekstremt strålende
refleksjoner. Mye klarere er programmet mye mer levende blir de endelige fargene.
DELIKAT VINTAGE farger:
Med refleksjoner over bleket eller bleket blonde (nivå 9/10) er brukt i kombinasjon med
klar , i 9 deler klart fortynning: 1 del nyanse valgfrihet (indikativ andel) , får de delikate
pastellfarger og fargestoffer er svært egnet til å lage elegante, unike utseende.

emballasje: flasker på 150 ml.
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