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REVITALIZA A COR MÁSCARAS
sem amônia, oxigênio e p-fenilenodiamina

Entre uma cor e o outro , revive a cor existente, dando o cabelo o esplendor de uma
coloração feito recentemente. Em cabelo com loiro tonalizzate cobre , chocolate ou
vermelho, cor NUANCE anima a máscara dos méches age destacando e Reavivando o
brilho e brilho dos cabelos. Seu ph ácido condicionado fórmula nutre os cabelos sem
pesar e torná-lo brilho sedoso e suave. Também pode ser usado em cabelos naturais
para uma luz nova e mais intensa. Diminui gradualmente até desaparecer após a terceira
lavagem. Não cobre os cabelos brancos.

tons: disponível em 5 variantes, projetadas para atender todos os seus tons de cor de
cabelo.
• Para cabelos loiros: recomendada em cabelos pintados com sombra loiro , Luz,
CHIARISSIMO loiro loiro e loiro EXTRA claro.
Resultado: brisk reflexos e tons de dourado quente.
• Para cabelo castanho e louro escuro cor de cabelo: recomendado com tons de castanho
, Luz marrom, BROWN e louro escuro.
Resultado: Intensas dicas de tons de Chocolate e castanha.
• CABELO cor-de-cobre: recomendada em cabelos coloridos matiz de luz cobre com ,
Escuro, cobre TIZIANO TICIANO escuro e luz.
Resultado: Intensas e agradáveis tons de ACOBREADO JAMBOS.
• Red HAIR e mogno: recomendada em cabelos pintados com mogno de , Vermelho
escuro, de tons de luz vermelha e mogno escuro.
Resultado: Reflexões de vermelho intenso e máscaras.
• Para cabelos com MÉCHES ou com insolação: recomendado para ligar coloração
AMARELADA ou excessivamente BROWNED DESCORADOS com insolação ou colorido
com SUPER clareamento COLORAÇÕES.
a cor da máscara não influencia a cor do resultado no seu cabelo.

instruções de uso: aplique como uma máscara após qualquer cor. o número de
aplicações varia dependendo do comprimento do cabelo. média: 10/12 aplicações.

embalagem: tubos de 250 ml.
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