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  ton pe ton fara amoniac si peroxid de hidrogen 
NUTRI COLOR CREME este un instantaneu pentru colorarea parului cu tratament
hr?nitoare, care în doar trei minute pute?i crea tonuri bogate ?i vibrante atât de dulce ?i
delicat. Face luminos ?i netezi toate tipurile de p?r într-un singur gest de culoare se
adaug? la farmecul, de fapt, eficacitatea tratamentului, lasand parul matasos si plin de
lumina. 

 Caracteristicile NUTRI COLOR CREME sunt :
• Tratamentul, culoare ?i Nutri?ie : NUTRI COLOR CREME ac?ioneaz? prin acizi de fructe
AHA bogate în hidratare, înmuiere, hr?nitoare ?i detangling, f?r? o greutate de jos a
parului. Acesta nu con?ine amoniac sau peroxid de hidrogen, pH-ul este acid (4.5-5), locul
de munc?, prin urmare, cu respectarea deplin? a parului. Concentra?ia tipic? de pigmen?i
ionice permite
uniformitate complet? de culoare de la r?d?cin? la vârf. Rezultatul acestei combina?ii
câ?tig?toare de NUTRI COLOR CREME este, prin urmare, un efect de luminozitate,
luminozitate, moliciune, u?or de piept?nat ?i mai vibrante culori.
• ac?iune instantanee ?i culoare de lung? durat? : COLOR CREME NUTRI rapiditatea de
tratament, care, în primul minut de aplicare împrosp?teaz? culoarea ?i, în spa?iul de doar
trei minute v? permite s? ob?ine?i cele mai bune rezultate, combin?, de asemenea,
durabilitate si prindere culoare (pân? la aproximativ 6 sampoane în func?ie de lungimea ?i
porozitatea parului).
• U?or de aplicare : textura neteda si cremoasa permite o aplicare ?i o cl?tire foarte u?or ?i
rapid, p?rul atât de repede obtinerea colorate, docil, luminos ?i u?or de piept?nat
.• parfum placut : arome proaspete si fructe, face NUTRI COLOR CREME un tratament
cosmetic care las? un miros pl?cut în p?r
.• Gam? larg? de nuan?e : NUTRI COLOR CREME ofer? o gam? de 16 nuan?e. Cu
capacitatea de a amesteca la fel, pute?i ob?ine noi nuante, asigurând clientul în efecte de
culoare salon absolut la mod? ?i personalizate. 

  Shades  gam? este format din 16 de nuan?e
cutie  :  sticl? distribuitor de 250 ml ?i 24 ml doz? unic? 
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