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COR DOCE
cabelo não coloração creme-não amônia nenhum PPD-com óleo de cacau

COR de doce é uma cor permanente com óleo de cacau e sem P-fenilenodiamina e
parabenos.
Dá duradouro tons de intensos e brilhantes. Cabelo brilhante e sedoso cabelo com cores
brilhantes. É um creme de coloração profissional fácil de misturar e aplicar: a ausência de
amônia reduz os riscos de alergia respiratória e diminui a sensibilidade da pele. Graças a
sua fórmula enriquecida com óleo de cacau 'Cor doce promove a nutrição necessária para
voltar a montar as fibras de cabelo, tornando o cabelo mais forte' macio e brilhante. A
presença de naturais extrai do plantain de 'proteção' camomila hammamelis e promove
emoliente e hidratante. Antioxidante e ação calmante destes extratos dá proteção a
sensível pele durante o tempo de exposição e promove a hidratação do cabelo tonificar. O
natural extrai de cavalinha Birch 's Wort do St John e Horsechestnut estão purificando'
elasticidade e luminosidade natural e elasticidade de remineralizante favorecendo o
cabelo saudável.
COR de doce de cor é o resultado de um equilíbrio perfeito entre base condicionado e
pigmentos de alta qualidade com um alto grau de pureza.

tons: o intervalo inclui 42 tons disponíveis na série: bege dourado 'natural' cinzas
'Dourado' roxo ' 'Ruivo' frio 'TONALIZZATORI' de mogno marrom/bege e desnatadeiras.

instruções de uso: em uma tigela não metálica misturar cuidadosamente na proporção
1:1 cor doce + OXIGOLD oxidantes emulsão (100 ml + 100 ml). Aplique com uma escova
em cabelos secos e não lavados. A quantidade deve ser suficiente para garantir uma boa
cobertura de cabelos brancos. Deixe por 25-35 minutos. Enxágüe completamente e
prosseguir com o shampoo.

embalagem: tubo de 100 ml.
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