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TABU FARBY
inovatívne priame farbenie

Výskumy na technika a použitie farieb a štýlu v život na ulici vytvorili nové výrazy nové
spôsoby chápania a hra? si s Farba: TABU farby je rozsah farieb, ktorý umož?uje priame ,
v jednoduchosti a bezpe?nosti, obnovi? každý de? zákazníka obrazu. Je to výrobok
pripravený-k-použitie žiadne alkalizujúce agentov, ktorý obsahuje a ktorý nezah??a
použitie oxida?né riešenia. Tieto vlastnosti, aby to výrobok nanajvýš pochú?ka a osiva na
vlasy.
TECHNOLÓGIA
Formulácia gél vám umožní optimalizova? množstvo použitého výrobku, zaru?uje
vynikajúci výkon je minimalizácia nadmerného odpadu. Špecifické charakteristiky a
Posledná technologického pigmentov umož?uje mimoriadne prienik kapacity a tesnos?
farebných pigmentov vo vlasovej štruktúre , kde zostávajú ukotvené na zabezpe?enie
intenzívne a dlhotrvajúce farebné výsledky. Rôzne odtiene majú kyslé ph hodnotu.
AKO &AMP; PRE?O
sa narodil nový punk chic , vrtošivá, myšlienku eklekticizmu sa mimo po?a punk ,
reinterpreted v k?ú?ových zákazníkov salónik vyhovuje vzia? viac štylistické tágo. Najviac
extrémnej farby ako modrá , zelená, boli vždy limit každý technický, ale farbou tabu dnes
je riešenie.
COMPOENETI a aktívna efekt
Ú?inných a špeciálnej Formule alkoholu zadarmo da? hydratácie , výnimo?nú hebkos? a
lesk.
odtiene: k dispozícii v nasledujúcich farbách: zelená žltá zelená kyseliny f?ašu ,
TYRKYSOVÉ, ruže , FIALOVÁ, CHERRY RED , oranžový, modrá , MAGNET (predbežnej
farbív) a jasné.
návod na použitie: TABU farby je výrobok pripravený na použitie; Pour požadované
množstvo v miske , nosi? jednorazové rukavice, Rozmiestni? rovnomerne cez oblas?,
ktorú chcete ma?ova? s pomocou štetca a široký-zub hrebe?.
Návrhy:
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S tabu farby MAGNET žiarivé farby výsledky a tiež uniformy na kapilárnej štruktúry
obzvláš? citlivé. To bude produkova? brilantné výsledky a dlho trvajúce.
BLÁZNIVÝ extrémne Colorations:
Použitá na vlasy odfarbené alebo odfarbi? (úrove? 9/10) používa ?istý dosahuje ve?mi
brilantné úvahy. Ove?a jasnejšie je aplikácia ove?a živšie bude kone?né farby.
JEMNÉ VINOBRANIE farieb:
S odrazmi na blond bielené alebo nebielené alebo bielené (úrove? 9/10) sa používa v
kombinácii s JASNOU , v 9 ?astiach jasné riedení: 1 diel nuansy výberu (orienta?ný
podiel), dostane jemné pastelové odtiene a sfarbenie je ve?mi vhodná na vytvorenie
štýlové a jedine?ný vzh?ad.
balenia: f?aše 150 ml.
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