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TABU FÄRG
innovativa direkt färgning

Forskningar på tekniken och användning av färger och stil i gatuliv har skapat nya uttryck
nya sätt av förståelse och att leka med färg: TABU färg är det intervall av färger som
tillåter direkt , i enkelhet och säkerhet, förnya varje dag kundens image. Det är en klar att
använda produkt som innehåller inga alkaliska medel och som inte inkluderar användning
av oxiderande lösningar. Dessa egenskaper gör det till en produkt av största delikatess
och utsäde på håret.

TEKNIK
Gel formulering tillåter dig att optimera mängden produkt används, garanterar utmärkt
prestanda minimera alltför stora avfall. Särdrag och de senaste tekniska pigmentsna gör
exceptionella genomträngning kapacitet och täthet av färgade pigment i håret struktur , där
de är förankrade att säkerställa en intensiv och långvarig färg resultat. Olika nyanser har
ett surt ph-värde.

HUR &AMP; VARFÖR
föddes nya punk chic , nyckfull, begreppet eklekticism vara utanför rutan punk , omtolkas i
en nyckel kund lounge passar för att ta en mer stylistic kö. De mest extrema färger som
blå , grön, har alltid varit en gräns på varje teknisk, men med tabu färg idag är lösningen.

COMPOENETI och aktiv effekt
Den aktiva principen och särskilda alkohol fri formeln ger fukt , exceptionell mjukhet och
glans.

nyanser: finns i följande färger: grön gul grön syra flaska , Turkos, steg , Violetta,
CHERRY RED , orange, blå , och MAGNET (före färg) och CLEAR.

Bruksanvisning: TABU färg är en produkt som är klar för användning. Häll det
erforderliga beloppet i en skål , bära engångshandskar, fördela jämnt över det område du
vill måla med hjälp av en pensel och en bred tand kam.
Förslag:
Med tabu färg MAGNET levande färger resultat och även uniformer på kapillär strukturer
särskilt sensibiliserade. Detta kommer att ge lysande resultat och lång livslängd.
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GALNA extrema färgsättningar:
Tillämpas på håret blekt eller decolorized (nivå 9/10) används ren uppnår mycket lysande
reflektioner. Mycket tydligare är programmet mycket mer levande blir de slutgiltiga
färgerna.
FINA VINTAGE färger:
Med reflektioner på blekt eller Blekt blondin (nivå 9/10) används i kombination med tydliga
, i 9 delar klart utspädning: 1 del nyans val (vägledande andel), får de fina pastellfärger
och färg är mycket lämplig att skapa eleganta, unika utseende.

förpackning: 150 ml flaskor.
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