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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
jel krem saç maskesi içeriyorsa olarak formüle boyama

Renklendirme, Revlon profesyonel yeterlilik kombine en geli?mi? saç tedavi ve kozmetik
maddeler ile 'COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMOyaratt?' yeni bir kal?c? krem jel
formüle boyama gibi Saç maskesi içeriyordu.
Mükemmel renk ve saç güzel beslenir.
Özellikler ve yararlar?:
• nüans belle ' güvenilir ve dayan?kl?;
• Özel formülü sonraki rapor kadar çekici kal?r renk sonuçlar? boyama;
• do?al bir görünüm;
• kapsama alan? % 100 gri;
• maksimum parlakl?k;
• saç boyama a?art?lm?? saç önce sekiz kat daha parlak;
• parlak saç do?al saç iki kez;
• En fazla sayg? polimerler Klima ajanlar ve geli?mi? kozmetik moleküllerin ??martmak için
özel bir kar???m ile saç için kendine iyi bak ve saç boyama i?lemi s?ras?nda korumak;
• saç iki kez daha a?art?lm?? saç; boyama önce kopmalara dayan?kl?
• ?slak ve kuru saç kullan?m? kullan?mdan sonra çözmek daha kolay. Tarak sorunsuz bile
saç kayar;
• yeni doku daha yumu?ak ve esnek mix ve uygulamak kolayd?r;
• yeni parfüm.
Etkin ilkeler:
• daha iyi saç kök pigmentler da??tmak için oksidasyon kontrol;
• çe?itli renk renk bile?enlerinden homojenlik ve yo?unlu?u garanti renklendirici oksidanlar;
• belirli Boyay?c?lar güzellik ba??? C5 ' vivacity ve Yüce yo?unlu?u;
• Yeni molekül uzun süre bir ayna efekti için ikili bir hareket ile ayd?nlat?c?;
• hyaluronik asit; Cilt nemlendirici olan
besler • soya protein ' yenilemek ve saç rengi en iyi ko?ullarda; kabul etmeye haz?rlan?n
• kar???m? saç kütikül bütünlü?ünü koruyan saç tedavisi için ajanlar?n ve icab?na bakmak
için iyi ipuçlar? mühürleme.
gölgeler: zengin renk ve güzellik taraf?ndan çok yönlü 95 bir buket.
kullan?m ?ekli: kar??t?rma oran? 1 + 1'dir. 5:60 ml 90 ml + renkli Creme peroksit 150
ml =. 20 dk do?al saç ilk uygulamaya maruz kalma zaman?. uzunluklar? ve ipuçlar? ve 30
dk için. kökleri için. Büyütme: 5-10dk için gerekli b?rak?rsan?z, 20-25 dk için büyütme
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'ba?kalar?na Uygula' tedavi.
Toplam süresi: 30 dakika.
Dayan?kl? saç: 40 dakika.
Ambalaj: 60 ml tüp.
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