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  tom sobre tom sem amônia e peróxido de hidrogênio 
NUTRI Color Creme é um instantâneo para a coloração do cabelo com o tratamento
nutritivo, que em apenas três minutos você pode criar tons ricos e vibrantes tão doce e
delicado. Torna mais brilhante e suave todos os tipos de cabelo em um único gesto de cor
aumenta o charme, de fato, a eficácia do tratamento, deixando o cabelo sedoso e cheio
de luz. 

 As características NUTRI COR CREME são :
• Tratamento, cor e Nutrição : NUTRI COR CREME atua através dos ácidos de frutas
AHA ricos em hidratação, suavizando, nutrindo e desembaraçar, sem pesar para baixo o
cabelo. Não contém amônia ou peróxido de hidrogênio, o seu pH é ácido (4,5 a 5);
trabalho, portanto, no pleno respeito do cabelo. A concentração típica de pigmentos
iónicos permite
completa uniformidade da cor da raiz às pontas. O resultado desta combinação
vencedora de NUTRI Color Creme é, portanto, um efeito de leveza, brilho, maciez, fácil de
pentear e mais vibrante da cor.
• ação instantânea e cor de longa duração : COR CREME NUTRI a rapidez do tratamento
que, no primeiro minuto de aplicação atualiza a cor e, no espaço de apenas três minutos
permite que você obtenha os melhores resultados, também combina durabilidade e
aderência cor (até cerca de 6 champôs de acordo com o comprimento e a porosidade do
cabelo).
• Facilidade de aplicação : a textura suave e cremosa permite uma aplicação e uma
lavagem muito fácil e rápido, o cabelo tão rapidamente ficar colorido, dócil, brilhantes e
fáceis de pentear
.• agradável fragrância : fragrâncias frescas e frutadas, certifique- NUTRI COR CREME
um tratamento cosmético que deixa uma fragrância agradável no cabelo
.• Ampla gama de tonalidades: NUTRI Color Creme oferece uma gama de 16 tons. Com a
capacidade de misturar o mesmo, você pode obter novos tons, garantindo o cliente em
efeitos de cor salão absolutamente elegantes e personalizados. 

  Shades  gama é composta por 16 tons
 caixa :  frasco dispensador de 250 ml e 24 ml para dose única 
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