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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
sfarbenie gél krém ur?ený akoby obsahuje maska na vlasy

Revlon Professional kompetencie v sfarbenie, kombinované s najpokro?ilejšie vlasy
ošetrenie a kozmetické prísady "vytvoril COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO"nové
trvalé sfarbenie krém gél formulované ako keby Obsahovala maska na vlasy.
Dokonalá farba a vlasy krásne k?mené.
Funkcie a výhody:
• nuance belle "spo?ahlivé a trvanlivé;
• exkluzívny vzorec farbenie farba výsledky, ktoré zostávajú atraktívne do budúcej správy;
• prirodzený vzh?ad;
• gray pokrytie až o 100%;
• Maximálny lesk;
• vlasy osem krát jasnejší ako pred farbenie bielené vlasy;
• lesklejšie vlasy prírodné vlasy dvakrát;
• maximálne rešpektovanie vlasy s proprietárnu zmes polymérov Klimatizácia agentov a
rozšírené kozmetické molekúl rozmaznáva? postara? a ochranu vlasov po?as proces
farbenia;
• vlasy dvakrát viac odolné vo?i rozbitiu ako pred zafarbením na odfarbené vlasy;
• mokré a suché vlasy ?ahšie rozmota? používania po použití. Hrebe? k?že hladko aj na
vlasy;
• nové textúry, krémové a vlá?ne je ?ahko kombinova? a použi?;
• novú vô?u.
Ú?inné zložky:
• kontrolované oxidácii lepšie distribuova? pigmentov v kme?ových vlasy;
• široká škála colorings oxidanty, ktoré zaru?ujú jednotu chromatických farieb a intenzity;
• špecifické farbivá C5, ktorí darujú krása "živos?ou a vznešené intenzitu;
• Nová molekula svietiace s duálnym akcie pre zrkadlový efekt dlhého trvania;
• Kyselina hyaluronová, ktorá je zvlh?ujúci koži;
• sójových proteínov, ktoré vyživujú "obnovi? a pripravte dostáva? farbu vlasov v
najlepších podmienkach;
• zmes látok na lie?bu vlasy chráni integritu vlasovú kutikulu a tesniace dobre tipy pre
vzh?ad, ktorý má postarané.
odtiene: Kytica bohaté farby a všestranné 95 krásu.
spôsob použitia: zmiešavací pomer je 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + color Creme peroxid = 150
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ml. Doba expozície pre prvú aplikáciu na prírodné vlasy je 20 min. d?žky a tipy a 30 min.
pre korene. Opätovný rast: lie?bu regenera?ných 20-25 min "vz?ahuje na ostatné" Ak
potreby nechajte 5-10 min.
Celkový ?as: 30 minút.
Odolné vlasov: 40 minút.
balenie: 60 ml skúmavky.
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