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COR DE TABU
coloração direta inovadoras

Pesquisas sobre a técnica e o uso de cores e estilo na rua vida criaram novas formas dos
novas expressões de entendimento e para jogar com a cor: cor de TABU é o intervalo de
cores que permite direto , em simplicidade e segurança, para renovar todos os dias a
imagem do cliente. É um produto de ready-to-use que contém sem agentes alcalinizantes
e isso não inclui o uso de soluções oxidantes. Estas características tornam um produto de
extrema delicadeza e sementes no cabelo.
TECNOLOGIA
A formulação de gel permite optimizar a quantidade de produto utilizado, garantindo
excelente desempenho é minimizar o desperdício excessivo. As especificidades e os
pigmentos tecnológicos mais recente permite penetração excepcional capacidade e
tensão de pigmentos coloridos na estrutura do cabelo , onde permanecem ancorados
para garantir um resultado de cor intensa e longa duração. Os vários tons tem um valor
de ph ácido.
COMO &AMP; PORQUE
nasceu o novo punk chique , caprichosa, idéia de ecletismo ser fora da caixa do punk ,
reinterpretado numa chave salão cliente ternos para tomar uma sugestão mais estilística.
A mais extremas cores como azul , verde , foram sempre um limite de cada técnica, mas
com cor de tabu, hoje é a solução.
COMPOENETI e efeito ativo
Os princípios activos e a fórmula livre de álcool especial dar hidratação , excepcional
maciez e brilho.
tons: disponíveis nas seguintes cores: verde amarelo verde garrafa de ácido , Turquesa,
subiu , VIOLET, CHERRY RED , laranja, azul , e no ímã (pré-coloração) e CLEAR.
instruções de uso: COR de tabu é um produto pronto para uso; Despeje a quantidade
necessária em uma tigela , usar luvas descartáveis, distribuir uniformemente sobre a área
que você deseja pintar com a ajuda de uma escova e um pente de dentes largos.
Sugestões:
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Com tabu cor ímã cor vibrante resultados e também uniformes no capilares estruturas
particularmente sensibilizadas. Isto irá produzir resultados brilhantes e longa duração.
LOUCURA extremas colorações:
Aplicado no cabelo descolorado ou decolorized (nível 9/10) usado puro atinge reflexões
extremamente brilhantes. Muito mais clara é que a aplicação muito mais vibrante será as
cores finais.
Cores delicadas VINTAGE:
Com reflexões sobre loira branqueada ou branqueada (nível 9/10) é usado em
combinação com o CLEAR , em 9 partes claras diluição: 1 parte de escolha de nuance
(proporção indicativa) , Obtém os delicados tons pastel e coloração é muito adequada
para criar o olhar elegante, exclusivo.
embalagem: frascos de 150 ml.
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