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ITELY DELYTON ADVANCED
Phyto condi?ionat Complex cu ton pe ton - f?r? amoniac

Itely hairfashion prezint? un produs care respect? p?rul, pielea ?i mai ales mediu. Delyton
ADVANCED L culoare - tratament inovator amoniac tonal bazat Phyto condi?ionat
Complex pentru colorarea toate tipurile de p?r u?or ?i, într-o gam? de reflec?ii ?i luminoase
?i umplute cu infinite combinatii de culori pentru a ob?ine culoarea cu multiple fa?ete ?i
extrem de luminos. Hair protejat mereu ?i culori uimitoare, Delyton ADVANCED De
asemenea, este indicat pe p?r doar permed.
Delyton ADVANCED este un ideal culoare dulce pentru :
• dore?te s? realizeze un pi - natural ?i discret ;
• doresc s? masca p?rul alb timpuriu ;
• vrea s? reînvie culoarea ;
• are o piele extrem de sensibila ;
• a albit p?rul fragil sau :
• vrea s? schimbe de multe ori în condi?ii de siguran?? ;
• nu vrea s? vad? regenerarea ;
• se apropie de culoarea pentru prima dat? ;
• ideal pentru pia?a de sex masculin.
CERCETARE ?I DEZVOLTARE
Phyto condi?ionat Complexul un biolipidico exclusiv complet de plante care p?trunde
toate, în interiorul fibrei p?r crea cu keratina, o structur? molecular? rezistent, care
îmbun?t??e?te s ?i hidratare elasticitate ; a parului. Ingredientele naturale active din
compozi?ia asigurarea protec?ieiscalpului si ofera o moliciune excep?ional? a parului.
M?tase Proteine ??, prezent în mare procent, p?trunde în p?r suflare u?or ?i oferind o
fine?e de invidiat, carnea de vit? de la, intern ; men?inându-l s?n?tos ?i, Soft, hidratat ?i
str?lucitor.
Exclusiv Pigmente, colorante se leag? folosit pentru a fibrelor de p?r, asigurând un
echilibru de culoare perfect pentru toate reflec?iile dorite, culoarea va rezulta pi intens ?i
str?lucitor, cu acoperire excelenta a primului p?rul alb.
Shades disponibil în 47 de nuan?e.
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fel d utiliza?i a fost diluat 1 : 2 cu Delyton AVANSATA ACTIVATOR ve?i ob?ine o
crem? moale ?i, usor de aplicat ?i, care asigur? o ?i. ac?iune profund, dar, în acela?i timp
delicat
Pachetul :. tub 60 ml
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