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COMUNA DEKOTTO
uva-uvb culoare de protec?ie direct?

Protejeaz? ?i prelunge?te luminozitatea ?i intensitatea culorilor. Aplicat pe p?rul natural,
asigur? str?lucire ?i reflexii delicate.
TRATAMENT POST-COLORARE:pentru a perfec?iona ?i a face ?i mai evidente
reflec?ii str?lucitoare ?i intense.
TRATAMENT DE INTRETINERE INTRE CULORI: pentru a pastra in timp, intre un
serviciu de colorare si celalalt, aspectul vital sanatos al parului.
CORECTAREA TRATAMENTULUI REFLEXELOR NEDORITE: pentru a modifica
un rezultat nea?teptat ob?inut de o performan?? DIY pentru a interveni asupra unei
schimb?ri care sa dovedit a fi gre?it? sau pentru a corecta reflexele care sunt
inadecvate.
TRATAMENTUL SUN AND MÈCHES: pentru a crea noi piese de teatru de lumin?
?i culoare prin tonifierea ?i restabilirea rezisten?ei ?i luminozit??ii extreme a firelor
exploatate. Excelent pentru tonaliz?ri ?i eliminarea efectelor inestetice ob?inute cu
albire.
TRATAMENT NATURAL AL PARULUI: pentru cei care sunt sceptici in ceea ce
priveste lumea colorantei profesionale si doresc sa abordeze cu precautie " pentru
cei care doresc sa experimenteze schimbari temporare ale imaginii lor" pentru cei
care nu doresc sa modifice structura naturala a parului in cel mai mic timp, dar
doresc sa isi imbunatateasc? caracteristicile" pentru cei care nu doresc sa se lege
de un serviciu care necesita continuitate in timp" DEKOTTO este produsul perfect
datorita caracteristicii sale de a face complet sa piarda urma utilizarii sale dupa
numai 3/5 spalari.
TRATAMENTUL P?RULUI ALB: pentru a satisface nevoile celor c?rora nu le
place culoarea grizzled ?i doresc s? o acopere f?r? a ac?iona chimic ?i pentru cei
care doresc în schimb s?-i îmbun?t??easc? luminozitatea f?r? a-i modifica reflexiile.
Produsul este capabil s? ac?ioneze într-un mod ?intit.
nuan?e: 8 nuan?e str?lucitoare pentru a fi întotdeauna la mod? - Negru' Intense Brown'
Violet ro?u' Golden Hazelnut' Copper' Fire Red' Silver.
ambalaj: tub de 200 ml.
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