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KOLOR TABU
innowacyjne barwienie bezpo?rednie

Badania nad technik? i kolory i styl ?ycia ulicy zosta?y utworzone nowe wyra?enia nowych
sposobów rozumienia i gra? z kolorem: TABU kolor jest zakres kolorów, która pozwala na
bezpo?rednie , w prostocie i bezpiecze?stwa, odnowi? ka?dego dnia obraz klienta. Jest to
gotowy wobec u?ywa? produkt zawieraj?cy nie ?rodki alkalizuj?ce i ?e nie obejmuj?
stosowania rozwi?za? utleniaj?ce. Te cechy sprawiaj?, ?e najwy?sz? delikatno?ci? i nasion
na w?osy.
TECHNOLOGIA
Sk?ad ?elu pozwala zoptymalizowa? ilo?? produktu u?ywany, gwarantuj?c doskona??
wydajno?? jest minimalizowanie nadmiernemu powstawaniu odpadów. Specyficzne cechy
i najnowszych technologii pigmentów umo?liwia penetracji wyj?tkowych zdolno?ci i
szczelno?? kolorowych pigmentów w struktur? w?osa , gdzie pozostan? zakotwiczone do
zapewnienia wynik intensywny i d?ugotrwa?y kolor. Ró?ne odcienie maj? warto?? ph
kwa?ne.
JAK &AMP; DLACZEGO
urodzi? si? nowy punk chic , kapry?ne, idei eklektyzm by? poza pole punk , reinterpretacji
w klucz klienta salonu pasuje do podj?cia bardziej stylistycznych sygnalizacji. Najbardziej
ekstremalne kolory takie jak niebieski , zielony, zawsze by?y ograniczenia techniczne
ka?dego, ale z tabu kolor dzisiaj jest rozwi?zaniem.
COMPOENETI i aktywne ?ycie
Czynnych i specjalna formu?a alkohol wolny da? nawil?enie , wyj?tkow? mi?kko?? i
po?ysk.
odcieniach: dost?pne w nast?puj?cych kolorach: zielony ?ó?ty zielony butelk? kwasu ,
TURKUS, ró?a , Fio?ek, CHERRY RED , orange, niebieski , i magnes (Wst?pna
barwienia) i jasne.
sposób u?ycia: KOLOR tabu jest produktu gotowego do u?ycia; Wla? wymaganego w
misce , nosi? r?kawiczki jednorazowe, równomierne nad obszar, który chcesz malowa? za
pomoc? p?dzla i szerokiego z?bkami.
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Sugestie:
Z tabu magnes kolor ?ywy kolor wyniki i równie? mundury na struktury kapilarnej
szczególnie wyczulone. To b?dzie wspania?e rezultaty i d?ugo trwa?y.
SZALONY SKRAJNE zabarwienie:
Stosowany na w?osy bielone lub bezbarwny (poziom 9/10) u?ywany czystej osi?ga
niezwykle b?yskotliwy refleksji. Du?o wyra?niejsze jest znacznie bardziej ?ywe aplikacji
b?dzie ostateczne kolory.
DELIKATNE kolory ROCZNIKA:
Refleksj? na temat bielone lub bielone blondynka (poziom 9/10) jest u?ywany w
po??czeniu z jasne , jasne rozcie?czenia 9 cz??ci: 1 cz??? niuans wybór (orientacyjnych
proporcji), dostaje delikatne odcienie pastelowe Kolorystyka doskonale nadaje si? do
tworzenia stylowych, niepowtarzalny wygl?d.
opakowanie: butelek 150 ml.
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