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JEDNODUCHÁ 3 ABSOLÚTNOU
Senza amoniaku, PPD, rezorcinolu

Ve?mi jemné farby a služby ur?ené pre tých, ktorí majú problémy s citlivou pokožkou.
JEDNODUCHÉ absolútny úspech je komplex proti veku MIKROEMULZNÝ , komplex
schopné zabráni? starnutiu štruktúry vlasov: mikroemulzný spoma?uje po?iato?nú
rýchlos? oxidácie zmesi (farbivá krém + Developer), zvyšuje intenzitu farby a podporuje
rýchlejšie uvo?nenie aktív farbivá v kôre kapilárnej.
Dnes MIKROEMULZNÝ komplex bol obohatený A3 pigmenty , farieb pigmentov, ktorý je
zakotvený v capello posledný dlhšie udržiavaním nezmenenom farba, šampón po
šampón. Obohatené ARGANOVÉHO oleja a KERATÍN , Zanecháva vlasy jemnú a
hodvábnu aj po farby. ŠPI?KOVÉ pokrytie ?ahko použite?né bez priebežných zmesi s
?alšie nuansy záruky 100% krytie bielych vlasov bez pridania prirodzeným základom pre
dlho-trvajúce farbu je skvelý ako práve urobil.

• Bezpe?né a jemné na koži;
• Vysoká osiva;
• Neuverite?né Brilliance;
• Farba trvanie.

odtiene: dostupné v 55 farby + ?ervená váše? 4: , RUBY KORALOV, MAHAGÓN medi
obsahujúce nové inovatívne farbivá pigmenty, ktoré stanovujú , red, aj pevnos? a farebnú
h?bku závid?níhodné výsledok je zaujímavý a multi-tvárou spôsobom. Všestranný a riadil ,
ale mladý š?achtic a úplné. Rozsah SUPERLIFT TONALIZZANTI ponúka mimoriadny
výsledok a vynikajúce krásou. Viac neutrálne výkon ultrachiara a kontrastné žlté odtiene
po?as rozpis melanínu. Bezpe?nos? a k?ud jednoduché formulácie absolútne 3 umož?uje
brilantné výsledky cez hranicu 5 BIELENIE tónov.
Absolútna 3 riadok je obohatený o kávu a MACADAMIA absolútny absolútny ponúknu?
profesionálov intenzitu a h?bku odrazy v moka.

návod na použitie: zmes v pomere 1: 1 , iba 5 VÝVOJÁR jednoduché 10, 20 , 30 a 40
zväzkov. Necha? na 30 minút a opláchnite. Pre ?alšiu údržbu a záruky ochrany pomocou
LISAP absolútne ochranný sprej farebné vlasy.

balenie: 60 ml skúmavky.
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