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CELE MAI FRUMOASE PIGMEN?I
Colorat direct formulat cu ingrediente pân? la 98 % de origine natural?

Formulat cu pigmenti naturali cu puternic antioxidant "care au capacitatea de a dezvolta si
mentine parul reflec?ii ?i proteja proprietatea lor. Cele mai frumoase pigmenti este un
blând ?i naturale de colorat sistemul este simplu si rapid ' f?r? amoniac ?i nu necesit?
utilizarea de activatori. 14 nuante de pigmen?i mai bune pot fi amestecate între ele ?i cu
luciu mai bune pentru a crea posibilit??i nelimitate de culori.
Caracteristici:
• SERVICII COMPLEMENTARE SERVICIILOR TEHNICE
Pentru a utiliza chiar în aceea?i zi un permanent p?r colorat sau chimice indreptare
serviciu.
• SERVICIU SIMPLU
Colorarea este rapid ?i flexibil. Toate culorile poate fi folosit pur sau în amestec împreun?.
• NON-OBLIGATORIU CULOARE
Culoare f?r? amoniac ?i f?r? activator este ideal pentru cei care se apropie pentru prima
dat? la culoare. Treptat dispare în 8-10 sampon. V? permite s? trece?i de la o culoare la
alta într-o treptat? ?i naturale.
• SISTEM DE COLORARE NATURAL?
Pân? la 98 % ingrediente naturale.
• ?INT? UNISEX
Beneficii:
• LUCIU
Luciu mai bune pot fi utilizate pe propriile sale de a da stralucire extraordinare pentru parul
sau amestecat cu toate nuan?ele mai buni pigmenti armonios variaz? intensitatea. Mare
pentru tonifiere dungi si accident vascular cerebral de lumin? ?i s? ob?in? glisten ?i solu?ii
creative pe parul decolorat.
• P?RUL STR?LUCITOR ?I PROTEJAT
Pigmenti naturali juca un antioxidant puternic, îmbun?t??irea ?i men?inerea reflec?ii p?r
protejarea structurii.
14 nuante & Lustruire
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p?r blond-blond-cupru-rosu-mahon luciu de lumin?
de ambalare: sticle de 250 ml.
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