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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
Kolorowanie ?el krem sformu?owane tak, je?li zawiera maska do w?osów

Revlon Professional kompetencji w ubarwieniu, po??czone z najbardziej
zaawansowanych sk?adników kosmetycznych i leczenia w?osy 'stworzy? 
COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO'a nowy sta?y, koloryt krem ?el sformu?owane tak,
jakby Zawiera? maska do w?osów.
Idealny kolor i w?osy pi?knie karmione.
Funkcje i korzy?ci:
• nuance belle ' niezawodne i trwa?e;
• Wyj?tkowa formu?a barwienie wyniki kolorów, które pozostaj? atrakcyjne a? do
nast?pnego sprawozdania;
• naturalny wygl?d;
• szary zasi?g do 100%;
• Maksymalny po?ysk;
osiem razy ja?niejszy ni? przed farbowanie w?osów • bielone w?osy;
• b?yszcz?ce w?osy naturalne w?osy dwa razy;
• szacunek i uznanie dla w?osów z unikaln? mieszank? polimerów ?rodki piel?gnuj?ce i
zaawansowane cz?steczki kosmetycznych pie?ci? dba? i chroni? w?osy podczas procesu
barwienia;
• w?osy dwa razy bardziej odporne na z?amania ni? przed barwieniem na rozja?niane
w?osy;
• mokre i suche w?osy ?atwiej si? rozwik?a? korzystanie po u?yciu. Grzebie? p?ynnie
nawet na w?osy;
• Nowe tekstury bardziej kremowe i mi?kka jest ?atwo wymiesza? i stosowa?;
• Nowy zapach.
Czynnych:
• kontrolowane utlenianie do rozprowadzania pigmenty w macierzystych w?osów;
• szerok? gam? utleniaczy barwników, które gwarantuje jednorodno?? chromatyczno?ci
kolor i intensywno??;
• konkretne barwniki C5, kto oddania pi?kna ' vivacity i wznios?e intensywno?ci;
• nowe cz?steczki ?wietlnej z podwójnego dzia?ania na efekt lustra d?ugotrwa?e;
• kwas hialuronowy, który jest nawil?enie skóry;
• Bia?ka sojowe, które od?ywiaj? ' odnowi? i przygotowa? si? do otrzymania kolor w?osów
w najlepszych warunkach;
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• mieszaniny ?rodków do leczenia w?osy chroni?c integralno?? w?osa i uszczelnia
równie? porady na wygl?d, który ma pod opiek?.
odcienie: bukiet bogate kolory i uniwersalna 95 przez pi?kno.
sposób u?ycia: stosunek mieszania jest 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + kolor Creme nadtlenek =
150 ml. Czas ekspozycji dla pierwszego wniosku na w?osy naturalne jest 20 min. dla
d?ugo?ci i ko?ce i 30 min. dla korzeni. Odrost: leczeniu odrost do 20-25 min 'zastosowa?
na innych' Je?li konieczne, pozostawi? na 5-10 min.
Ca?kowity czas: 30 minut.
Odporne na w?osy: 40 minut.
opakowanie: 60 ml probówce.
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