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JULIET
den ljusa hårfärgen

Resultatet av årtionden av erfarenhet och konstant forskning på området kosmetiska och
G & P Labs trichologisk kosmetika, Sens. ùs JULIET är en ny kosmetisk färgbehandling
permanent. Den perfekta kombinationen av natur och teknik är särskilt synliga och
märkbara fuktgivande egenskaper och hantering samt ge en hög skyddande kosmetiska
åtgärder. Den exklusiva formel Hi Tech får perfekt balans och samverkan mellan arganolja
och växt Keratin, två aktiva principer etablerade och erkänd allmänt i kosmetika för sina
regenererande och rekonstruktiv egenskaper antioxidanter som blandar Luminescine, en
revolutionerande aktiva ingrediensen av naturligt ursprung som kan skydda ditt hår från
high-energy utstrålning skadliga för färg kosmetika exklusiva egendom , konvertera den till
en ljuskälla som utstrålas direkt från håret själv för en färg från maximal ljusstyrka och
briljans.
Funktioner:
• Soft Touch effekt, inte aggressiv, concapacità filmar för en Hudskydd från irritation eller
rodnad;
• Formel PPD fri, tack vare användningen av molekylär stökiometri och byte av PPD med
PTD;
• Top Range: modevärlden av skäl som hör till världen.
• Luftkonditionering effekt: införandet av en högpresterande balsam för en upplevd mer än
25%.
• Hudskydd: skyddar huden medan färg.
EXTRA LJUS BLOND
Nyanser av blond JULIET sortiment garanterar hög belysning och behandla, för maximal
kontrast och ljusstyrka.
• Belysning power migliorato.*
• Ljusare färger och färg 20%. *
• Hår mjukhet och skönhet på 25% * förstärks.
* jämfört med tidigare formuleringar ùs permanent kosmetisk färgsensor.
HÖGUPPLÖST FÄRG
Tack vare fina nyanser antänder kreativitet. Alltid se till att resultaten riktigt hår och täck
med ett färgdjup av förstärks.
• Färg upp till 35% längre livslängd;
• Mer levande färger och ljusa;
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• Perfekt färg utjämning även på poröst hår.
ÖVERNATURLIGA
Kombinationen av exklusiva kosmetiska bas kombinerat med ett noggrant urval av
pigment har tillåtit oss att ge tillgång till nya och högre standarder som någonsin uppnåtts i
världen av kosmetisk färg permanent.
• Naturliga utbredningsområde från maximal täckförmåga och naturligt till eftertanke.
• Garanterad säkerhet 100% perfekt täckning och resultatet i även de tuffaste
förhållandena.
Bruksanvisning: blanda 1:1.5 förhållandet oxiderande.
förpackning: 100 ml tub.
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