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ECHOS COR
coloração em creme cera de abelha

Coloração de cabelo profissional creme enriquecida com cera de abelha e vitamina c. Sua
fórmula inovadora cria alta desempenho é também as mais diversas condições
ambientais e climáticas está deixando o cabelo sedoso e brilhante. Seus ingredientes
ativos específicos fornecem que uma proteção natural do cabelo é fazer uma ação de
condicionamento e emoliente. ECHOS cor garante cobertura total de cabelos grisalhos e
permite-lhe criar cores de longa duração graças às propriedades antioxidantes da
vitamina c. Recomenda-se usar em combinação com o oxidante creme Echosline para
assegurar a estabilidade elevada do Tom de reflexão e reduzir a cor tonificação da
emulsão.

máscaras: ECHOS cor está disponível em tons vibrantes, divididos em 120 20 série:
NATURAL NATURAL NATURAL intensa 'Cinzas' EXTRA 'Fosca' BAHIA 'Intensivo' bege
'Cinzas 'Cobre' 'Dourado' de marrom dourado castanho CHOCOLATE AUBURN
'TROPICAL cobre dourado' ' profunda cobre ' ROSSI de mogno 'VIOLA' ' vermelho
'ROSSI' EXTRA 'Tonalizzatori' 6 4 3 Pastel e neutro 1 intensificadores Lighteners.

instruções de uso: em um recipiente não metálico ' 1 + 1 é mistura 5 (por exemplo: 50
ml de creme + 75 ml de oxidante creme Echosline predeterminado volumes da emulsão).
A série Super clareamento deve ser misturado 1 + 2 (por exemplo, 50 ml de creme + 100
ml de emulsão oxidante Echosline a 40 vol). Para usar a cor do Tom-sobre-Tom creme
ECHOS ' como 'colorir e tonificação xampu no cabelo' recomenda-se 1 + 2 diluição creme
com ativador Echosline cremoso em 7 vols. O tonalizzatori Echosline devem para ter o
melhor resultado com fundos de aplicações, tais como branqueamento de contagem
'listras' queimadura 'Destaques' contrastes e cores, lighteners.

embalagem: tubo de 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

