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JULIET
parlak saç rengi

Onlarca y?ll?k deneyim ve sürekli ara?t?rma kozmetik alan?nda, G & P Labs trichologic
kozmetik, Sens ùs JULIET yeni bir kozmetik renk tedavi kal?c? sonucudur. Do?a ve
teknoloji mükemmel kombinasyonu özellikle görünür ve kayda de?er özellikleri
nemlendirici ve yüksek koruyucu kozmetik eylem sa?layan yan? s?ra i?leme. Özel formülü
mükemmel bir denge ve Argan ya?? ve bitki Keratin aras?nda sinerji Hi Tech al?r, iki etkin
ilke kurulan ve özel mülkiyet Luminescine, saç?n? yüksek enerjili radyasyon renkli
kozmetik için zararl? koruyabilirsiniz do?al kökenli bir devrimci aktif madde kar???m?
antioksidanlar tan?nm?? Yenileyici ve estetik özellikleri için kozmetik , do?rudan
do?ruya--dan saç kendisi bir renk için maksimum parlakl?k ve parlakl?k üzerinden yay?lan
bir ???k kayna??na dönü?türme.
Özellikleri:
• Yumu?ak dokunu? etkisi, de?il agresif bir cilt tahri? veya k?zar?kl?k korunmak için filme
concapacità;
• Formül PPD ücretsiz, moleküler stoichiometry kullan?m? ve PPD PTD ile de?i?tirilmesi
sayesinde;
• Üst aral???: moda dünyas?nda dünyaya; ait nedenlerle
• Klima gücü: giri? için bir alg?lanan bir yüksek performansl? saç kremi %25; de?erinden
büyük
• Cilt koruma: boyama s?ras?nda cildi korur.
EKSTRA HAF?F SARI?IN
Sar???n JULIET aral??? tonlar? yüksek ayd?nlatma ve tedavi, en yüksek kontrast ve
parlakl?k için garanti eder.
• Ayd?nlatma güç migliorato.*
• Parlak renkler ve renk %20. *
• Saç yumu?akl?k ve güzellik % 25 * güçlendirilmi?.
* önceki formülasyonlar? ùs kal?c? kozmetik renk sensör için kar??la?t?r?ld?.
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ RENK
Süslü tonlar? sayesinde yarat?c?l?k tutu?turan. Her zaman saç ve renk derinli?i ile kapak
sonuçlar sa?lamak güçlendirilmi?.
• % 35 daha uzun süreli renk;
• Daha canl? renkler ve parlak;
• Mükemmel renk Dengeleme gözenekli saç üzerinde bile.
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DO?AÜSTÜ
Özel kozmetik temel pigmentler dikkatli bir seçim ile kombine kombinasyonu eri?ebilmesi
için yeni ve daha yüksek standartlar? hiç kozmetik renk kal?c? dünyada elde etmemizi
sa?lad?.
• Do?al aral??? en fazla gizleme güç ve do?al olarak yans?mas?.
• Emanet % 100 mükemmel kapsam? ve sonuç garantili en zor ko?ullarda bile.
Kullan?m Talimat?: 1:1.5 oran? oksitleyici kar??t?r?n.
Ambalaj: 100 ml tüp.
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