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Cor extremamente delicada e serviço concebido para aqueles que têm problemas de pele
sensível. FÁCIL absoluto sucesso é devido ao seu complexo anti-idade de
MICROEMULSÃO , o complexo capaz de prevenir o envelhecimento da estrutura do
cabelo: a microemulsão retarda a velocidade inicial na mistura de oxidação (creme de
coloração + desenvolvedor) , aumenta a intensidade da cor e promove uma liberação
mais rápida de corantes de ativos dentro do córtex capilar.
Hoje, que o complexo de MICROEMULSÃO foi enriquecido com A3 pigmentos ,
pigmentos de cores que está ancorada na capello a última já, mantendo inalterada a cor,
xampu após o xampu. Enriquecido com óleo de ARGAN e queratina , deixa o cabelo
macio e sedoso mesmo depois a cor. IMBATÍVEL cobertura fácil de aplicar sem misturas
intermédias com garantias dos outras nuances uma cobertura de 100% de cabelos
brancos sem adicionar base natural para uma cor de longa duração é brilhante, como já
fez.

• Seguro e suave na pele;
• Sementes de altas;
• Brilho incrível;
• Duração da cor.

tons: disponível em 55 cores + vermelho paixão 4: , CORAL RUBY, mogno cobre
contendo novos pigmentos corantes inovadoras que fornecem , vermelho, também
firmeza e profundidade de cor para um resultado invejável é intrigante e maneira
multifacetada. Versátil e dirigida , mas jovem aristocrata e completa. A gama de
SUPERLIFT e TONALIZZANTI oferece um resultado extraordinário e uma beleza
superior. Um ultrachiara de desempenho mais neutra e tons contrastantes amarelo
durante o colapso de melanina. A segurança e a tranquilidade de fácil formulação
absoluta 3 permite resultados brilhantes na fronteira de 5 tons de clareamento.
A linha 3 absoluto é enriquecida com café e macadâmia absoluto absoluto para oferecer
aos profissionais, a intensidade e a profundidade das reflexões em mocha.

instruções de uso: misturar na proporção 1: 1 , apenas 5 DEVELOPER fácil um 10 , 20 ,
30 e 40 volumes. Deixe por 30 minutos e enxaguar. Para manutenção e garantia de uma
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constante proteção usar LISAP absoluta proteção SPRAY colorido cabelo.

embalagem: tubo de 60 ml.
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