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REVITALIZEAZA CULOARE M??TI
f?r? amoniac, oxigen ?i p-fenilendiamin?

Între o culoare ?i alte , reînvie culoarea existente, dând p?rului splendoarea o colorare
proaspete. Pe parul cu blonda tonalizzate méches, cupru , ciocolata sau ro?u, culoare
NUAN?? LIVENS sus masca acte eviden?ierea ?i revitalizarea orbire ?i str?lucire p?rului.
Cu ph acid conditionat formul? hr?ne?te p?rul f?r? de cânt?rire-l jos ?i s?-l moale ?i
m?t?sos luciu. Poate fi de asemenea folosit pe p?r natural pentru o lumin? nou? ?i mai
intense. Se diminueaz? treptat pân? când dispare dup? sp?lare al treilea. nu acoper? p?rul
alb.
nuante: disponibile în 5 variante concepute pentru a satisface toate nuan?ele de culoare
de p?r.
• Pentru p?rul BLOND: recomandat pe parul vopsit cu nuanta BLOND blond EXTRA clar?
?i , Lumina, CHIARISSIMO BLOND BLOND.
Rezultatul: vioi reflexe ?i nuan?e de auriu cald.
• Pentru p?rul ?aten ?i întuneric blonda colorate par: recomandat cu CASTANE nuan?e
maro , Maro lumina, ?i întuneric blonda.
Rezultatul: Intens indicii de NUAN?E de ciocolat? ?i CASTANI.
• CUPRU culoare p?r: recomandat pe parul colorat lumina cupru nuanta cu , DARK, cupru
TIZIANO TITIAN întuneric ?i lumin?.
Rezultatul: NUANTE INTENSE ?i pl?cut? de COPPERY IAMBS.
• PARUL rosu si mahon: recomandat pe p?r vopsit cu lumina ro?ie nuante , Ro?u închis,
mahon ?i ÎNTUNECAT? de mahon.
Rezultatul: Reflec?ii ro?u intens ?i nuan?e.
• Pentru p?r cu MÉCHES sau cu SUNSTROKE: recomandat pentru a transforma G?LBUI
colorat sau prea BROWNED pe BLEACHED cu sunstroke sau colorate cu SUPER
LIGHTENING COLORATIILE.
culoarea de masca nu influen?eaz? pe parul de culoare rezultat?.
modul de utilizare: aplica ca o masca dup? orice culoare. num?rul de aplica?ii variaz? în
func?ie de lungimea p?rului. medie: 10/12 cereri.
ambalare: tuburi de 250 ml.
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