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CHROMATIQUE PRZYRODA
trwa?y kolor w?osów bez amoniaku i bez PPD , z oleju arganowego

Chromatique charakter jeststa?y kolor w?osów bez amoniaku i bez P- Phenilendiamine w
kolorze naturalnym, jasnym i d?ugotrwa?e.
Brak amoniaku pomaga zmniejszy? ryzyko alergii dróg oddechowych i ogranicza
wra?liwo?? skóry. Nieobecno?? P Phenilendiamine powodujezabarwienie bardziej
?agodne dla skóry i mniej agresywnych na w?osach.
Chromatique NATURE rozja?nia do 3 poziomów tonu, gwarantuj?c doskona?e pokrycie
siwych w?osów, nie plami skór? i daje si? ?atwo usun??.
Preparat zosta? dodatkowo wzbogacony o oleju arganowego i naturalnymi ekstraktami
Witch Hazel, babki, rumianku, brzozy, skrzypu, Kasztanowiec dziurawca i sprzyjanie
od?ywienie w?osów i umie?ci? zmi?kczaj?ce, nawil?aj?ce, tonizuj?ce i rozci?ganie, jak
równie? do poprawy naturalny blask w?osów.
Olej arganowy z powodu jego silny antyoksydant, ?rodek zmi?kczaj?cy i nawil?aj?cy
zmienia struktur? w?osów i sprawia, ?e ??b?yszcz?ce. Rumianek jestnaturalne
antybakteryjne i koj?ce. Brzoza wzmacnia i od?ywia skór? g?owy, zapobiegaj?c
wypadaniu w?osów. Hamamelis stymuluje powstawanie nab?onka przez uaktywnienie
mikrokr??enia, antyseptyczne i ?ci?gaj?ce.
Shades 38 odcienie dost?pne: 1.0 czarny, ciemny br?z 3.0, 4.0, br?z, jasny br?z 5.0, 6.0,
ciemny blond, blond 7.0, 8.0 jasny blond, blond 9.0, 1.1 CZARNY NIEBIESKI, br?zowy
szary 5.1 & sbquo, 6.1 ciemny blond ASH, ASH BLOND 7.1, 8.1 ?WIAT?O ASH BLOND,
z?oty br?z 4.3, 5.3 z?oty br?z, CIEMNY Z?OTY BLOND 6.3, 7.3 Z?OTY BLOND, LIGHT
GOLDEN BLONDE 8.3, 4.8 TYTO? br?z, jasny br?z TYTO? 5.8, 6.8 ciemny blond TYTO?,
TYTO? BLOND 7.8 i 3.15 ciemna czekolada, 05:15 IRLANDZKI COFFEE BROWN RED
5.6, 7.6 BLOND CZERWONY, ciemny blond MIED? 6.4, 7.4 MIED? blond, ciemny maho?
4.5, 6.5 jasny maho?, br?z PURPLE 02:26, 04:26 PLUM, ANTI 00:12, SZARY 00:11,
09:23 lukrecji, 10:23 cynamon, 6,2 mirt, 04:56 Karkade.
Sposób u?ycia : 01:01 mix
. okno : 100 ml probówce.
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