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MELHORES PIGMENTOS
Direto de colorir formulado com ingredientes até 98% de origem natural

Formulado com pigmentos naturais com forte antioxidante ' que têm a capacidade de
aumentar e manter a reflexões de cabelo e proteger sua propriedade. Melhores
pigmentos é um gentil e sistema de coloração natural é simples e rápido ' livre de amônia
e não requer o uso de ativadores. Os 14 tons de pigmentos mais fino podem ser
misturados com os outros e com melhores Gloss para criar possibilidades ilimitadas de
cores.
Características:
• SERVIÇOS TÉCNICOS DE SERVIÇO COMPLEMENTAR
Usar até mesmo no mesmo dia, uma permanente químico ou coloração alisamento
serviço.
• SERVIÇO SIMPLES
A coloração é rápido e flexível. Todas as cores podem ser usadas puro ou misturado
juntos.
• NÃO-VINCULATIVA COR
Cor sem amônia e sem ativador é ideal para aqueles que se aproximam pela primeira vez
a cor. Desvanece-se gradualmente no shampoo de 8-10. Permite-lhe mudar de uma cor
para outra em um gradual e natural.
• SISTEMA DE COLORAÇÃO NATURAL
Até 98% de ingredientes naturais.
• ALVO UNISEX
Benefícios:
• BRILHO
Melhor Gloss pode ser usado em seu próprio para dar brilho extraordinário para cabelo ou
misturado com todas as nuances melhores pigmentos para variar harmonicamente
intensidade. Ótimo para tonificar listras e traços de luz e obter brilhar e soluções criativas
no cabelo platinado.
• CABELO BRILHANTE E PROTEGIDO
Os pigmentos naturais jogam um forte antioxidante, reforço e manutenção dos reflexos de
cabelo protegendo a estrutura.
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14 tons & polimento
Castanha-castanha escura – luz marrom-cinza-pérola – Golden Sands – – louro escuro –
loiro – cabelo loiro – loiro – cobre – vermelho – mogno brilho de luz
embalagem: garrafas de 250 ml.
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