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ultra jasny odbicie kosmetycznych bez amoniaku
COLOR TOUCH jest nast?pn? generacj? stanie odtworzy? oksydacyjnego podkre?laj?c
kolory multi barwy stonowane bardzo podobne do tych z naturalnych w?osów dzi?ki
innowacyjnym kompleks light2colour: specjalne po??czenie trzech ró?nych barwników
gwarantuje do 57% wi?cej wielowymiarowego refleksje w po??czeniu z bia?kiem
z?o?onym w b?onnik z nawil?aj?cy mo?e od?ywiaj? i oferuj? do 63% wi?cej po?ysk
w?osów. Zabarwienie delikatnych 'amoniaku' z bogatej bazy leczenia kosmetycznego,
który umo?liwia doskona?e pokrycie siwych w?osów, dzi?ki rozwojowi pigmentu idealny
kolor, nawet przy niskim poziomie g?o?no?ci.
odcieniach: dost?pne w 6 odcieniach podzielone na 67 rodzin:
-PURE NATURALS (9 kolory jasne i naturalne hiper ultra-puree)
-RICH NATURALS (13 intensywne refleksje i wyrafinowane odcienie)
-DEEP BROWNS (14 wyrafinowane i fascynuj?cych odcieni)
-VIBRANT REDS (18 vibrant reds i ekspresji)
-SPECJALNE MIX (4 refleksje wzmacniaczach)
-RELIGHTS (9 refleksy ?wiat?a dla tonowanie smugi i kontrastów)
wskazówki dotycz?ce zastosowania: wymiesza? z Color Touch L2CC emulsja do
wielko?ci 6 lub 13 w zale?no?ci od intensywno?ci ??danej zmiennej w odbicie (po?ysk)
stosunek 1:2 lub 1:3.
opakowanie: 60 ml probówce.
COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color kompleks
ultra jasny odbicie kosmetyczne dla glosso tonacj? smugi i kontrastów
Bogate w pigmenty i refleksyjny ?wiat?o o?wietlaj?ce mikro w zaledwie 5 minut daje blask i
blask ekstremalnych w zarówno naturalnych i farbowanych w?osów.
odcienie: 9 refleksy ?wiat?a (5 blond i RED 4) wszystkie zmieszane razem
wskazówki dotycz?ce zastosowania: nie pokrywaj? bia?e w?osy i mieszanki z Color
Touch L2CC emulsja w 6 tomach w stosunku 1:2 (tonowanie) lub 1:3 (po?ysk)
Pakowanie: tube 60 ml
COLOR TOUCH PLUS
kosmetycznych odbicie jasny kolor naturalny efekt
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Synergistyczne dzia?anie z Trispectra wzoru na pokrycie siwych w?osów, do 70%
harmonijnie naturalne refleks bardzo jasne.
niuans: dost?pna w 16 odcieniach intensywne refleksje z naturalny efekt.
zastosowanie: COLOR TOUCH PLUS mixy z Color Touch Plus 1 + 2 stosunek emulsji.
Pakowanie: tube krem 60 ml

Cena: £

4.99

+ VAT
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