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Ultra jasný odraz kozmetické bez amoniaku
COLOR TOUCH je schopný znova oxida?né zvýraznenie farby multi odtiene-tón ve?mi
podobné prírodné vlasy v?aka inovatívnej novej generácie light2colour komplex: špeciálna
kombinácia troch rôznych farebných pigmentov zaru?uje až o 57% viac mnohostranný
odrazy v kombinácii s proteín komplex na vlákninu s hydrata?ný môžete vyživujú a
ponúknu? až 63% viac lesk na vlasy. Jemné sfarbenie "amoniaku" z bohatých základne
lie?be kozmetiku, ktorá umož?uje vynikajúce krytie bielych vlasov v?aka perfektný farebný
pigment rozvoja aj v nízkom objeme.
odtiene: k dispozícii v 6 farebných odtie?ov rozdelených do 67 rodín:
-PURE NATURALS (9 farby svetlé a hyper-prírodné ultra-zemiakovou kašou)
-BOHATÉ NATURALS (13 intenzívne odrazy a rafinovaných odtie?ov)
-HLBOKÉ BROWNS (14 sofistikované a fascinujúce odtiene)
-VIBRANT REDS (18 vibrant reds a expresívne)
-ŠPECIÁLNE MIX (4 odrazmi intensifiers)
-RELIGHTS (9 odrazy svetla pre tónovanie pruhy a kontrasty)
návod na použitie: premiešame s Color Touch L2CC emulzia na 6 alebo 13 zväzky v
závislosti na intenzite premennej požadovaného 1:2 alebo 1:3 pomer v odraze (lesklý).
balenie: 60 ml skúmavky.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color komplex
Ultra jasný odraz kozmetikou pre glosso tónovanie pruhy a kontrasty
Bohatý na pigmenty a reflexné mikro-svietiace svetlo v pouhých 5 minút dáva žiarivos? a
extrémny lesk v prírodné a farbené vlasy.
odtiene: 9 svetelné odrazy (5 blond a ?ervená 4) všetky zmiešajú
návod na použitie: nie krytie bielych vlasov a splynie s Color Touch L2CC emulzia 6
zväzkov vo vz?ahu 1:2 (tónovanie) alebo 1:3 (lesklý)
balenie: 60 ml skúmavky

COLOR TOUCH PLUS
kozmetické jasný odraz farieb s prirodzený efekt
Synergické pôsobenie s Trispectra Formula na pokrytie šedivé vlasy s až o 70%
harmonicky prirodzené reflexy ve?mi svetlé.
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nuansy: k dispozícii v 16 odtie?ov intenzívne odrazy s prirodzený efekt.
návod na použitie: COLOR TOUCH PLUS mieša s Color Touch Plus 1 + 2 pomer
emulzie.
balenie: 60 ml smotany trubice

Cena: £ 4.99  + DPH

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

