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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
färg gel kräm formulerad som om den innehåller en hårinpackning

Revlon Professional kompetens i färg, kombinerat med de mest avancerade hår
behandling och kosmetiska ingredienserna 'har skapat COLORSMETIQUE™
REVLONISSIMO'en ny permanent färg cream gel formulerat som om Det innehöll en
hårinpackning.
Perfekt färg och hår vackert utfodras.
Funktioner och fördelar:
• nuance belle ' pålitliga och hållbara;
• exklusiv formula färgning färg resultat som förblir attraktiva tills nästa rapport;
• naturlig look;
• grå täckning upp till 100%.
• maximal glans;
• hår åtta gånger ljusare än innan färg blekt hår;
• glansigare hår naturligt hår två gånger;
• maximal respekt för håret med en egenutvecklad blandning av polymerer
luftkonditionering agenter och avancerade kosmetiska molekyler för att skämma bort ta
hand och skydda håret under färgning process;
• hår två gånger mer motståndskraftiga mot brott än före färgning på blekt hår;
• våt och torr hår lättare att reda ut användningen efter användning. Kammen glider
smidigt även på hår;
• ny textur mer krämig och smidig är lätt att blanda och applicera;
• ny doft.
Aktiva principer:
• kontrollerad oxidation att bättre fördela pigment i stammen av håret.
• brett utbud av colorings oxidanter som garanterar färg kromaticitet enhetlighet och
intensitet;
• specifika färgämnen C5 som donerar skönhet ' livlighet och sublima intensitet;
• ny molekyl lysande med en dubbelverkande för en spegeleffekt lång varaktighet.
• hyaluronsyra som är den hud fuktgivande;
• sojaproteiner som uppföder ' förnya och förbereda för att ta emot hårfärgen under bästa
förhållanden.
• blandning av medel för behandling av hår skydda integriteten i håret nagelband och
tätning väl tips för en look som har tagit hand om.
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nyanser: en bukett av rika färger och mångsidig 95 av skönhet.
användningssätt: blandande förhållandet är 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + färg Creme peroxid =
150 ml. Exponeringstiden för den första ansökan på naturligt hår är 20 min. längder och
tips och 30 min. för rötterna. Återväxt: behandla återväxt för 20-25 min 'applicera på andra'
om nödvändigt lämna i 5-10 min.
Total tid: 30 minuter.
Resistent hår: 40 minuter.
förpackning: 60 ml tub.
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