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JULIA
kolor jasny w?os

Jest wynikiem dziesi?tek lat do?wiadczenie i sta?a bada? kosmetycznych oraz G & P Labs
trychologicznego kosmetyki, Sens. ùs JULIET jest nowy kolor kosmetyk leczenie sta?e.
Doskona?e po??czenie natury i technologii jest szczególnie widoczna i odczuwalna
nawil?aj?ce w?a?ciwo?ci i obs?ugi jak równie? zapewnienie wysokiej ochronne dzia?anie
kosmetyczne. Wyj?tkowa formu?a Hi Tech dostaje idealn? równowag? i synergii mi?dzy
oleju arganowego i ro?lin keratyny, dwóch czynnych ustalone i powszechnie uznawane w
kosmetyki do ich regeneracji i rekonstrukcyjnej w?a?ciwo?ci przeciwutleniaczy, które
wymiesza? wy??czn? w?asno?ci? Luminescine, rewolucyjny aktywny sk?adnik
pochodzenia naturalnego, które mog? chroni? w?osy przed wysokoenergetycznego
promieniowania szkodliwego dla kosmetyków kolorowych , przekszta?cenie go do ?ród?a
?wiat?a, które jest emitowane bezpo?rednio z w?osów sobie kolor z maksymaln? jasno?? i
blask.
Funkcje:
• Efekt mi?kkich w dotyku, nie agresywny, concapacità filmowanie dla ochrony skóry z
podra?nienia lub zaczerwienienie;
• Formu?a PPD wolna, wykorzystanie molekularnej Stechiometria i wymiana PPD z PTD;
• Top zakres: w ?wiecie mody z powodów, które nale?? do ?wiata;
• Klimatyzacja moc: wprowadzenie wysokiej jako?ci od?ywki dla postrzegane wi?ksze ni?
25%;
• Ochron? skóry: chroni skór? podczas kolorowania.
BARDZO JASNY BLOND
Odcienie blond JULIET zakres gwarantuje wysok? rozja?niania i leczeniu, maksymalny
kontrast i jasno??.
• O?wietlenie pot?ga migliorato.*
• Ja?niejsze kolory i kolor 20%. *
• W?osy mi?kko?ci i pi?kno 25% * wzmacniane.
* w porównaniu do poprzednich preparatów ùs sta?y kosmetyczny kolor czujnika.
HIGH-DEFINITION KOLORU
Dzi?ki fantazyjne aba?ur zapala si? kreatywno??. Zapewni? zawsze wyniki prawdziwe
w?osy i przykry?, g??bia kolorów ze wzmocnieniem.
• Kolor do 35% trwalszy;
• Bardziej ?ywe kolory i jasne;
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• Idealny kolor korektora nawet na w?osy porowate.
NADPRZYRODZONE
Po??czenie ekskluzywnych kosmetycznych base w po??czeniu z staranny dobór pigmenty
pozwoli?o nam zapewni? dost?p do nowych i wy?sze standardy kiedykolwiek osi?gni?te w
?wiecie kosmetyczny kolor sta?e.
• Naturalny zasi?g z ukrycia maksymaln? moc i naturalnie do refleksji.
• Gwarancj? bezpiecze?stwa 100% doskona?y zasi?g i wynik nawet w najtrudniejszych
warunkach.
sposób u?ycia: wymiesza? 1:1.5 wspó?czynnik utleniania.
opakowanie: 100 ml probówce.
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