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uva-uvb cor de proteção direta
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DEKOTTO MUNICIPALITY
uva-uvb cor de proteção direta

Protege e prolonga o brilho e a intensidade das cores. Aplicado ao cabelo natural, garante
brilho e reflexões delicadas. 

TRATAMENTO PÓS-COLORAÇÃO:aperfeiçoar e fazer reflexões ainda mais
evidentes e intensas.
TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO ENTRE CORES: preservar ao longo do
tempo entre um serviço de coloração e o outro, a aparência saudável vital do
cabelo.
CORREÇÃO DO TRATAMENTO DE REFLEXOS INDESEJADOS: A fim de
modificar um resultado inesperado obtido por um desempenho DIY para intervir
em uma mudança que acabou por ser errada ou corrigir reflexos inadequados.
TRATAMENTO SUN E MÈCHES: criar novas peças de luz e cor, tonificando e
restaurando a força e o brilho extremo dos fios explorados. Excelente para
tonalidades e eliminação de efeitos invisíveis obtidos com branqueamento.
TRATAMENTO NATURAL DO CABELO: para aqueles que são céticos sobre o
mundo da coloração profissional e querem se aproximar com cautela ' para
aqueles que querem experimentar mudanças temporárias em sua imagem' para
aqueles que não querem alterar a estrutura natural do cabelo na menor das
hipóteses, mas querem melhorar suas características' para aqueles que não
querem se amarrar a um serviço que requer continuidade ao longo do tempo'
DEKOTTO é o produto perfeito graças à sua característica de fazer
completamente perder o controle de seu uso depois de apenas 3/5 lava.
TRATAMENTO PARA CABELOS BRANCOS: para atender às necessidades de
quem não gosta de cor grisalha e quer cobri-la sem agir quimicamente e para
aqueles que em vez disso querem aumentar seu brilho sem alterar seus reflexos.
O produto é capaz de agir de forma direcionada.

nuances: 8 nuances brilhantes para estar sempre na moda - Preto' Intense Brown' Violet'
Golden Hazelnut' Copper' Fire Red' Silver.  

embalagem: tubo de 200 ml.
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