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a cor do cabelo brilhante

O resultado de décadas de experiência e constante pesquisa no campo de cosmético e
trichologic G & P laboratórios cosméticos, sens. ùs Julieta é um novo tratamento
cosmético cor permanente. A combinação perfeita entre natureza e tecnologia é
particularmente visível e apreciáveis Propriedades de hidratação e tratamento, além de
proporcionar uma alta ação protetora de cosmética. A exclusiva fórmula que Hi Tech
Obtém o perfeito equilíbrio e sinergia entre o óleo de Argan e queratina vegetal, dois
princípios activos estabeleceram e amplamente reconheceram em cosméticos por suas
propriedades regeneradora e reconstrutivas antioxidantes que se misturam a propriedade
exclusiva da Luminescine, um revolucionário princípio ativo de origem natural que pode
proteger seu cabelo por radiação prejudicial para cosméticos de cor , convertendo-a em
uma fonte de luz que é irradiada diretamente o próprio cabelo para uma cor do máximo
brilho e brilho.
Características:
• Efeito de toque suave, não agressivo, concapacità as filmagens para a proteção da pele
de irritação ou vermelhidão;
• Fórmula PPD gratuito, graças à utilização de estequiometria molecular e substituição do
PPD com PTD;
• Topo de gama: o mundo da moda, por razões que não pertencem ao mundo;
• Condicionamento de potência: introdução de um condicionador de alto desempenho
para uma percepção maior que 25%;
• Proteção da pele: protege a pele durante a coloração.
LOIRA EXTRA LEVE
Os tons da escala de JULIET loiro garante alta clareamento e tratamento, brilho e
contraste.
• Clareamento poder migliorato.*
• Cores mais vivas e cor 20%. *
• Cabelos maciez e beleza de 25% * amplificado.
* comparado com sensor de cor cosmética permanente anterior formulações ùs.
COR DE ALTA DEFINIÇÃO
Graças a tons extravagantes inflama a criatividade. Certifique-se sempre resultados fiel
ao cabelo e cobertura, com uma profundidade de cor de amplificado.
• Cor acima de 35% mais duradoura;
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• Cores mais vibrantes e brilhantes;
• Equalização de cor perfeita mesmo no cabelo poroso.
SOBRENATURAL
A combinação de base exclusiva cosmético, combinado com uma cuidadosa seleção de
pigmentos nos permitiu fornecer acesso a novos e mais elevados padrões já alcançada
no mundo dos cosmético cor permanente.
• Gama natural do poder de cobertura máxima e, naturalmente, para reflexão.
• Garantida segurança 100% perfeita cobertura e resultado mesmo nas condições mais
difíceis.
instruções de uso: misturar a proporção de 1: 1,5 a oxidação.
embalagem: tubo de 100 ml.
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