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COLOR TOUCH Light2Color complexo

cosméticos ultra brilhante reflexo sem amônia
TOQUE de cor é a próxima geração capaz de recriar oxidativo destacando cores multi
tons tons muito semelhantes do cabelo natural graças a inovadora light2colour complexo:
uma combinação especial de três pigmentos de cor diferente garante até 57% mais
multifacetadas reflexões combinadas com uma proteína complexa em fibra com
hidratação pode nutrir e oferecer até 63% mais brilho ao cabelo. Uma delicada coloração
'amônia' de rica base tratamento cosmético que permite excelente cobertura dos cabelos
brancos, graças a um desenvolvimento de pigmento de cor perfeita mesmo em volumes
baixos.
tons: disponível em 6 tonalidades de cor, divididas em 67 famílias:
-PURE NATURALS (9 cores brilhantes e naturais hiper ultrapuré de batata)
-RICH NATURALS (13 reflexões intensas e tons refinados)
-DEEP BROWNS (14, sofisticado e fascinante tons)
-VIBRANT REDS (18 vermelhos vibrantes e expressivas)
-ESPECIAL MIX (intensificadores de 4 reflexões)
-REACENDE (9 reflexos de luz para tonificar listras e contrastes)
instruções de uso: misturá-lo com emulsão de L2CC de toque de cor para 6 ou 13
volumes' dependendo da intensidade da variável desejada proporção 1:2 ou 1:3 em
reflexão (brilho).
embalagem: tubo de 60 ml.

COLOR TOUCH reacende Light2Color complexo
cosméticos ultra brilhante reflexão para glosso tonificação de listras e contrastes
Rico em pigmentos e a luz reflexiva microiluminando em apenas 5 minutos dão brilho e
brilho extremo em cabelo natural e colorido.
máscaras: 9 reflexos de luz (5 loiro e vermelho 4) todos misturam.
instruções de uso: não cobre cabelos brancos e misturas com emulsão de L2CC de
toque de cor em 6 volumes na relação 1:2 (tonificação) ou 1:3 (brilho)
embalagem: tubo de 60ml

COLOR TOUCH PLUS
cor de cosméticos reflexão brilhante com efeito natural
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Ação sinérgica com Trispectra fórmula para cobrir cabelos brancos com até 70%
harmoniosamente natural reflexos extremamente brilhante.
nuance: disponível em reflexões intensas de 16 tons com efeito natural.
instruções de uso: COLOR TOUCH PLUS mistura com Color Touch Plus 1 + 2 relação
de emulsão.
embalagem: tubo de 60ml de creme

Preço: £ 4,99  + IVA
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