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TICA CULOARE
inovatoare de colorare directe

Cercetari pe tehnica ?i utilizarea de culori ?i stil în via?a de strad? au creat noi expresii noi
modalit??i de în?elegere ?i s? se joace cu culoarea: Theodor culoare este gama de culori
care permite directe , în simplitate ?i securitate, s? reînnoiasc? fiecare zi imaginea
clientului. Este un produs gata-la spre-folos care con?ine nici agen?ii alcaline ?i care nu
include utilizarea unor solutii oxidante. Aceste caracteristici fac un produs de cea mai
mare delicate?e ?i semin?e pe par.

TEHNOLOGIE
Formularea gel v? permite s? optimiza?i cantitatea de produs utilizat?, garanteaz?
performan?e excelente este minimizarea de?eurilor excesive. Caracteristicile specifice ?i
pigmen?i tehnologice recente permite capacitatea de penetrare excep?ionale ?i
etan?eitate de pigmenti de culoare in parul cu structura , în cazul în care acestea r?mân
ancorate pentru a asigura un rezultat de culoare intens? ?i de lung? durat?. Diferite nuante
au o valoare ph acid.

CUM &AMP; CE
s-a n?scut nou? punk chic , capricioase, idee despre eclectismul fie în afara caseta de
punk , reinterpretat într-o cheie client lounge se potriveste pentru a lua un tac mai stilistice.
Cele mai extreme culori precum albastru , verde , au fost întotdeauna o limit? de fiecare
tehnic, dar cu tabu culoare ast?zi este solu?ia.

COMPOENETI ?i activ efect
Principiile active ?i formula speciala de alcool gratuit da hidratare , excep?ionale catifelare
si stralucire.

nuante: disponibile în urmatoarele culori: verde galben verde ACID sticla , TURCOAZ,
crescut , VIOLET, CHERRY RED , oranj, albastru , ?i în MAGNET (pre-colorare) ?i clar.

modul de utilizare: TABU de culoare este un produs gata pentru utilizare; se toarn?
cantitatea necesar? într-un castron , purta m?nu?i de unic? folosin??, distribui?i uniform
peste zona pe care dori?i s? picteze cu ajutorul o perie si un pieptene de nivel-dinte.
Sugestii:
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Cu MAGNET de culoare tabu culori vibrante rezultate ?i, de asemenea, uniformele pe
structuri capilare sensibilizate deosebit. Aceasta va produce rezultate str?lucitoare ?i lung?
durat?.
Coloratiile EXTREME nebun:
Aplicat pe parul decolorat sau decolorat? (nivel 9/10) folosit pur realizeaz? extrem de
genial reflec?ii. Mult mai clar? este aplicarea mult mai vibrante va fi culorile final?.
DELICAT de culori VINTAGE:
Cu reflec?ii asupra albit sau albite blonda (nivel 9/10) este folosit în combina?ie cu clar , în
9 piese clar dilu?ie: 1 parte de nuan?? alegere (procent orientative), devine delicat
pastelate ?i colorat este foarte potrivit pentru a crea un aspect elegant ?i unic.

ambalaj: sticle de 150 ml.
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