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COLOR TOUCH LIGHT2COLOR KOMPLEX
COLOR TOUCH Light2Color komplex

ultra ljusa speglar kosmetiska utan ammoniak
COLOR TOUCH är nästa generation kunna återskapa oxidativ framhävande färger multi
nyanser-tonen mycket liknar de naturliga hår tack vare den innovativa light2colour
Complex: en speciell kombination av tre olika färgpigment garanterar upp till 57% mer
mångfacetterade reflektioner kombinerat med ett proteinkomplex i fiber med återfuktande
kan ge näring och erbjuder upp till 63% mer glans till håret. En delikat färg 'ammoniak' från
rika bas behandling av kosmetiska som ger utmärkt täckning av vitt hår tack vare en
perfekt färg pigment utveckling även vid låga volymer.
nyanser: finns i 6 nyanser uppdelad i 67 familjer:
-PURE NATURALS (9 färger ljusa och hyper-naturlig ultra-potatismos)
-RIKA NATURALS (13 intensiv reflektioner och raffinerade nyanser)
-DJUPT BROWNS (14 sofistikerade och fascinerande nyanser)
-VIBRANT REDS (18 pulserande röda och uttrycksfulla)
-SPECIAL MIX (4 reflektioner tryckstegrare)
-RELIGHTS (9 ljusreflektioner för toning ränder och kontraster)
anvisningar för användning: blanda det med färg Touch L2CC Emulsion till 6 eller 13
volymer beroende på intensiteten i variabeln 1:2 eller 1:3-förhållande i reflektion (glans).
förpackning: 60 ml tub.

COLOR TOUCH RELIGHTS Light2Color komplex
ultra ljusa speglar kosmetiska för glosso toning av ränder och kontraster
Rik på pigment och reflekterande mikro-lysande ljus på bara 5 minuter ger lyster och
extrema briljans i både naturligt och färgat hår.
nyanser: 9 reflektioner (5 blond och röd 4) alla blandas
anvisningar för användning: täcker inte vitt hår och blandningar med färg Touch L2CC
Emulsion i 6 volymer i förhållande 1:2 (toning) eller 1:3 (glans)
förpackning: 60 ml tub

COLOR TOUCH PLUS
kosmetiska ljusa speglar färg med naturlig effekt
Synergistiska effekten med Trispectra formel att täcka grått hår med upp till 70%
harmoniskt naturliga reflexer extremt ljusa.
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nyans: tillgängliga i 16 nyanser intensiv reflektioner med naturlig effekt.
anvisningar för användning: COLOR TOUCH PLUS blandar med färg Touch Plus 1 + 2
förhållandet av Emulsion.
förpackning: 60 ml grädde tube

Pris: £ 4.99  + moms
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