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TABU RENK
yenilikçi do?rudan boyama

Teknik ve renkleri ve sokak hayat? bir tarzda kullan?m? üzerine ara?t?rmalar-si olmak
mahluk yeni ifadeler yeni yollar anlay?? ve renk ile oynamak için: TABU rengidir kolayl?k
ve güvenlik içinde do?rudan sa?lar renk aral???n? her gün mü?terinin imaj yenilemek için.
Hiçbir alkalize arac?lar? içerir ve oksitleyici çözümleri kullan?m?n? içermez kullan?ma
haz?r bir ürün oldu?unu. Bu özellikleri yapmak o, son derece hassas ve tohum ürünü saç.
TEKNOLOJ?
Jel formülasyonu, mükemmel performans, a??r? at?k en aza indirmek garanti kullan?lan,
ürün miktar? optimize etmek sa?lar. Belirli özellikleri ve en son teknolojik pigmentler saç
yap?s? sa?lar ola?anüstü nüfuz kapasite ve renkli pigmentler Darl?k , nerede bir yo?un ve
uzun süreli renk sonuç sa?lamak için ba?lant?l? kal?r. Çe?itli tonlar? bir asidik ph de?erine
sahip.
NASIL &AMP; NEDEN
eklektizm Chic , kaprisli, fikrim olmak punk kutunun d???nda yeni punk do?du , a anahtar
içinde Loggia, da daha biçimsel bir i?aret almaya uygun mü?teri lounge. En a??r? renk
mavi gibi , , her zaman her teknik olarak bir s?n?r olan, ye?il ancak tabu renk ile çözüm
bugün.
COMPOENETI ve aktif etkisi
Etkin ilke ve özel alkol ücretsiz formülü hidrasyon vermek , s?rad??? yumu?akl?k ve
parlakl?k.
tonlar?: a?a??daki renklerde: ye?il sar? ye?il asit ?i?e , Turkuaz, Gül , Mor, CHERRY
RED , turuncu, blue , ve m?knat?s (ön boyama) ve temiz.
Kullan?m Talimat?: TABU renk, kullan?ma haz?r bir üründür; bir f?rça ve bir geni? di?li
tarak yard?m?yla boyamak istedi?iniz alan? üzerinde e?it olarak da??tmak bir kapta , tek
kullan?ml?k eldiven giymek, gerekli miktarda dökün.
Öneriler:
TABU renk m?knat?s ile canl? renk olu?ur ve de özellikle duyarl? k?lcal damar yap?lar?
üzerinde üniforma. Bu parlak sonuçlar üretmek ve uzun ömürlü.
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ÇILGIN a??r? Renklendirmeyle:
A?art?lm?? saç üzerinde uygulanan veya decolorized (Seviye 9/10) kullan?lan saf son
derece parlak yans?malar sa?l?yor. Çok daha net daha canl? uygulama son renk olacak.
NAR?N VINTAGE Renkler:
Meçli veya a?art?lm?? sar???n üzerine dü?ünceler ile (Seviye 9/10) aç?k ile birlikte
kullan?lan , 9 parça aç?k seyreltme: nüans seçim (gösterge oran?), 1 k?s?m , Hassas
pastel tonlar? al?r ve boyama ??k ve benzersiz bir görünüm olu?turmak son derece
uygundur.
Ambalaj: 150 ml ?i?e.
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