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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
coloração creme gel formulado como se ele contém uma máscara de cabelo

Competência Profissional Revlon na coloração, combinado com os ingredientes mais
avançados de tratamento e cosméticos de cabelo 'criou COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'um novo permanente coloração creme gel formulado como se Continha
uma máscara de cabelo.
Cor perfeita e o cabelo muito bem alimentaram.
Características e benefícios:
• belle de nuance ' confiável e durável;
• fórmula exclusiva coloração resultados de cor que permanecem atraentes até o próximo
relatório;
• aparência natural;
• cinza cobertura até 100%;
• Brilho máximo;
• oito vezes mais brilhante do que antes de colorir os cabelos branqueados cabelo;
• mais brilhante cabelo natural cabelo duas vezes;
• máximo respeito para o cabelo com uma mistura de agentes de condicionamento dos
polímeros e moléculas cosméticas avançadas para mimar, cuidar e proteger o cabelo
durante o processo de coloração;
• os cabelos duas vezes mais resistente à quebra do que antes da coloração no cabelo
platinado;
• molhar e secar o cabelo mais fácil de desembaraçar o uso após o uso. O pente desliza
suavemente no cabelo;
• nova textura mais cremosa e macia é fácil de misturar e aplicar;
• nova fragrância.
Princípios ativos:
• controlado oxidação para distribuir melhor os pigmentos na haste do cabelo;
• grande variedade de oxidantes de corantes que garantem uniformidade de
cromaticidade de cor e intensidade;
• específicos corantes C5 que doam beleza ' vivacidade e intensidade sublime;
• nova molécula iluminando com uma dupla acção para um efeito de espelho de longa
duração;
• ácido hialurônico que é o hidratante da pele;
• proteínas de soja que nutrem ' renovar e prepare-se para receber a cor do cabelo nas
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melhores condições;
• mistura de agentes para o tratamento do cabelo, protegendo a integridade da cutícula
do cabelo e é bem dicas para um olhar que cuidou de vedação.
máscaras: um buquê de cores ricas e versáteis 95 pela beleza.
método de utilização: a relação de mistura é 1 + 1. 5:60 ml cor Creme peróxido + 90 ml
= 150 ml. O tempo de exposição para a primeira aplicação em cabelos naturais é de 20
min. para comprimentos e pontas e 30 min. para as raízes. Rebrota: trate a rebrota para
20-25 min 'aplicar em outros' se necessário deixar por 5-10 min.
Tempo total: 30 minutos.
Cabelo resistente: 40 minutos.
embalagem: tubo de 60ml.
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