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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
gel crema formulate ca în cazul în care acesta con?ine o masca de par de colorat

Revlon Professional competen?a în colorare, combinate cu cele mai avansate p?rului
tratament ?i cosmetice ingrediente 'a creat COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO'un
nou permanent colorat crema gel formulat ca în cazul Acesta con?inea o masca de par.
Perfect? a culorilor ?i p?r frumos hr?nite.
Caracteristici si beneficii:
• nuan?? belle ' fiabile ?i durabile;
• formula exclusiva colorare rezultate de culoare, care r?mâne atractive pân? la urm?torul
raport;
• aspect natural;
• gri de acoperire de pân? la 100 %;
• Str?lucire maxim?;
• parul de opt ori mai mare decât înainte de colorat decolorat p?rul;
• shinier p?r p?r natural de dou? ori;
• respect maxim pentru p?r cu un amestec brevetat de polimeri conditionat agen?i ?i
molecule cosmetice avansate pentru a r?sf??a avea grij? ?i de a proteja p?rul în timpul
procesului de colorare;
• p?r de dou? ori mai rezistent la rupere decât înainte de colorare de pe par decolorat;
• umed ?i uscat p?rul mai u?or s? untangle utilizarea dup? utilizare. Pieptene alunec? f?r?
probleme chiar ?i pe p?r;
• Noua textura mai cremoasa si mai supla este u?or s? se amestec? ?i se aplic?;
• nou parfum.
Principii active:
• controlate de oxidare a distribui mai bine pigmen?i în stem de p?r;
• mare varietate de colorings oxidan?i, care garanteaz? uniformitatea de Crominan?a
culoare ?i intensitate;
• specifice coloran?i C5 care Doneaza frumusete "vivacitate ?i intensitatea sublim;
• nou? molecul? luminoase cu o ac?iune dubl? pentru un efect de oglind? de lung? durat?;
• acid hialuronic care este hidratarea pielii;
• proteine de soia, care hr?nesc ' s? reînnoiasc? ?i s? se preg?teasc? s? primeasc?
culoarea parului sub cele mai bune condi?ii;
• amestec de agenti pentru tratamentul p?rului proteja integritatea cuticula de p?r ?i este
închiderea bine sfaturi pentru un look care a avut grij? de.
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nuante: un buchet de culori bogate ?i versatil 95 de frumuse?ea.
metoda de utilizare: raportul de amestec este 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + Peroxid de crema
de culoare = 150 ml. Timpul de expunere pentru prima aplicare pe parul natural este 20
min. pentru lungimi ?i sfaturi ?i 30 min. pentru radacini. Regenerarea: trata regrowth
pentru 20-25 min "se aplic? pe al?ii" în cazul în care este necesar las? timp de 5-10 min.
Timp total: 30 de minute.
Par rezistent: 40 de minute.
ambalare: tub de 60 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

