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ITELY DELYTON ADVANCED
Phyto Conditioning Complex med ton i ton - utan ammoniak

Itely hairfashion presenterar en produkt som respekterar håret, huden och speciellt en ;
miljö. Delyton AVANCERAD l innovativt färgbehandlingtonal ammoniakbaseradePhyto
Conditioning Complex för att färga alla typer av hår mjukt, i ett intervall av reflektioner och
ljus och fylld med oändliga färgkombinationer för att få färg mångfacetterade och extremt
ljus. Hår alltid skyddade och fantastiska färger och, Delyton AVANCERAD också anges på
precis permanentat hår.
Delyton ADVANCED är en söt färg idealisk för :
• vill uppnå en pi naturlig och diskret ;
• vill maskera den tidiga vitt hår ;
• vill återuppliva färgen ;
• har en särskilt känslig hud ;
• har blekt hår eller sprött :
• vill förändra ofta ett säkert sätt ;
• vill inte se återväxten ;
• närmar sig färgen för första gången ;
• idealisk för den manliga marknaden.
FORSKNING OCH UTVECKLING
Den Phyto Conditioning Complex ; en exklusiv biolipidico helt växt som penetrerar alla
insidan av håret fiber skapar med keratin, en molekylstruktur resistent, vilket förbättrar en ;
s och släckning elasticitet av håret. De naturliga aktiva ingredienser innehöll säkerställa
skyddet för hårbotten och erbjuder en exceptionell mjukhet till håret. Silk Proteiner,
närvarande i hög andel, tränga in i håret vaja och ger en avundsvärd jämnhet, nötkött från
interna, hålla det friska, Mjuk, hydrerad och glänsande.
Den exklusiva Pigment Färgämnen används binder till hårfibrerna garanterar en perfekt
färgbalans för alla önskade reflektioner, färgen kommer att uppstå pi intensiv och lysande
med utmärkt täckning av den första vita hår.
Shades finns i 47 nyanser.

sätt d använd späddes 1 : 2 med Delyton ADVANCED ACTIVATOR du får en mjuk
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kräm, lätt att applicera, vilket garanterar en. djup handling, men samtidigt känsliga
Förpackning:. 60 ml tub
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