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JULIETA
culoare p?r str?lucitor

Rezultatul a zeci de ani de experien?? ?i constant? de cercetare în domeniul cosmetice ?i
G & P Labs trichologic cosmetice, Sens. ùs Julieta este un nou tratament de culoare
cosmetice permanente. Combina?ia perfect? dintre natura si tehnologie este mai ales
vizibile ?i apreciabile propriet??i de hidratare ?i manipulare, precum ?i furnizarea de o
înalt? protec?ie cosmetice ac?iune. Formula exclusiva Hi Tech devine un echilibru perfect
?i sinergie între ulei de Argan ?i cheratina plante, dou? principii active stabilite ?i unanim
recunoscut? în produsele cosmetice pentru propriet??ile lor de regenerare si
Reconstructiva antioxidanti care amestec exclusiv de proprietate al Luminescine, un
ingredient activ revolu?ionar de origine natural?, care poate proteja parul de mare energie
radia?ii nocive pentru culoare cosmetice , face conversia la o surs? de lumin? care este
radiata direct de p?r în sine pentru o culoare la luminozitate maxim? ?i str?lucire.
Caracteristici:
• Efect Soft Touch, nu agresiv, concapacità filmare pentru o protec?ie de piele la iritatii
sau roseata;
• Formula PPD gratuit, datorit? utiliz?rii moleculare stoichiometric ?i înlocuirea PPD cu
PTD;
• Gama de top: lumea modei pentru motive care fac parte din lume;
• Conditionat putere: introducerea de un balsam performante pentru o expunere mai mare
de 25%;
• Protec?ia pielii: protejeaza pielea în timp ce colorat.
BLOND EXTRA LIGHT
Nuante de blond Julieta gama garanteaza inalta trasnet si tratarea, pentru maxim
contrastul ?i luminozitatea.
• Reduce puterea migliorato.*
• Culori mai luminos si culori 20%. *
• Par moliciune ?i frumuse?ea de 25% * amplificat.
* comparativ cu anterior formul?ri ùs senzor de culoare cosmetice permanente.
CULOARE DE ÎNALT? DEFINI?IE
Datorit? fantezie nuante se aprinde creativitatea. Asigur? întotdeauna rezultatele valabil ?i
pentru p?r ?i capac, cu o adâncime de culoare de amplificat.
• Culori de pân? la 35% mai lung? durat?;
• Culori mai vibrante si luminoase;
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• Egalizare pe care ii are culoarea perfecta chiar si pe parul poros.
SUPRANATURAL
Combina?ie de baz? exclusiv? cosmetice combinate cu o selec?ie atent? de pigmen?i a
permis ne s? ofere accesul la standardele superior realizat vreodat? în lumea de culoare
cosmetice permanente.
• Aria de extindere natural? la putere maxim? de acoperire ?i natural la reflec?ie.
• Garanteaz? siguran?? 100% acoperire perfect? ?i rezultatul în chiar ?i cele mai dificile
condi?ii.
modul de utilizare: se amestec? 1:1.5 raportul de oxidare.
ambalare: tub de 100 ml.
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