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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
barvanje gela krema oblikovana kot ?e vsebuje masko za lase

 luca.bianchini@revlon.com

 +39 0331 1706328

REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
barvanje gela krema oblikovana kot ?e vsebuje masko za lase

Revlon strokovne usposobljenosti v obarvanost, skupaj z najbolj napredno las zdravljenja
in kozmeti?ne sestavine "je ustvarila COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO"novo trajno
barvanje kremni gel, ki je oblikovan kot Vsebovala je hair mask.
Odli?no barvo in lasje lepo krmijo.
Zna?ilnosti in prednosti:
• prela belle "zanesljiv in trajen;
• izklju?no formulo madeži barve rezultate, ki še vedno privla?na do naslednje poro?ilo;
• naraven videz;
• siva kritje do 100 %;
• najve?ja Sheen;
• las osem-krat svetlejši od pred barvanje beljene lase;
• sijo? las naravni lasje dvakrat;
• najve?ja spoštovanje za lase z lastniškimi mešanica polimerov klimatskih dejavnikov in
napredno kozmeti?nih molekul da razvajajo poskrbel in zaš?ito las med obarvanosti
proces;
• las dvakrat bolj odporne na trganje kot pred madeži na beljene lase;
• mokre in suhe lase lažje razplet uporabo po uporabi. Glavnik gladko drsi še na las;
• novo teksturo kremasto in voljno je enostavno premešamo in uporablja;
• nove dišave.
Zdravilne u?inkovine:
• pod nadzorom oksidacije za boljše razdeli pigmentov v steblo las;
• široko paleto colorings oksidantov, ki zagotavljajo enotnost barvitosti barve in
intenzivnost;
• posebne barvila C5, ki darujejo lepote "živahnost in vzvišen intenzivnost;
• nove molekule svetle?e z dvojno ukrepanje za u?inek ogledala za dolgo obdobje;
• hialuronske kisline, ki vlaži kožo;
• sojine beljakovine, ki neguje "obnoviti in pripraviti za prejemanje barvo las pod
najboljšimi pogoji;
• mešanica snovi za zdravljenje las, zaš?ita celovitosti dlake povrhnjica in je zapiranje
dobro Nasveti za videz, ki je poskrbljeno.
odtenki: šopek bogate barve in vsestranski 95 z lepoto.
na?in uporabe: mešanje razmerje je 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + barva Krem peroksid = 150
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ml. ?as osvetlitve pri prvi vlogi na naravne lase je 20 min. dolžin in nasvete in 30 min. za
korenine. Rast dlak: zdravljenje ponovno rast za 20-25 min 'uporablja na drugi' ?e
potrebno pustimo 5-10 min.
Skupni ?as: 30 minut.
Odporne las: 40 minut.
pakiranje: 60 ml epruveto.
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