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SAÇ A?ARTMA GÜCÜ
a?artma toz
Yenilikçi formülü bir üniforma sonuç ve onun ?s? harekete geçirmek (kulland???n?z
sadece haritalar veya nemli ?s? kayna?? ile) nedeniyle a?artma i?lemi denetimini sa?lar.
Do?al türev 'Cyamopsis Tetragonoloba' varl??? beyazlatma s?ras?nda saç korur bir
nemlendirici uygular.
Kullan?m Talimat?: 30 veya 20 '7' harekete geçirmek harekete geçirmek kaynak 40 vol.
mix ve teknik dosya yönergeleri izleyerek en uygun toner.
paket: 500 g kavanoz.

SAÇ A?ARTMA YAPI?TIR
makarna beyazlat?c?
Cyamopsis Tetragonoloba tabanl? polisakkarit nemlendirici ve Persulphates çelikteki
inorganik tuzlar? ile bir ürün saç yap?s?n? korumak yumu?at?c? maddeler içinde zengin
renkli saç kozmetik hafifletmek için özel olarak formüle veya özellikle zaten susuz
oldu?unu. Onun formülü mükemmel için güvenli dengelenir ve uzun süreli sonuçlar? her
türlü Asansör de decappaggi ve renk örtü?en ortadan kald?r?lmas?. Özellikle için
uygundur
tam dekapaj gerçekle?tirin. Parlak ve derin beyazlatma kaynaklanan yo?un toner ile
kar???m? yap??t?r?n.
Kullan?m Talimat?: harekete geçirmek harekete geçirmek 7 40 30 20 mix ' veya ' kaynak
vol. ve teknik dosya yönergeleri izleyerek en uygun toner. Is? kayna?? kullanmay?n.
konteyner: 375 g kavanoz.

KREM JEL
Krem-jel ayd?nlatma kez zaman a?artma toz veya yap??t?r ile kar???k etkileri tonlama
pigmentler konsantrasyon. Ayd?nlatmak ve toner tonlama için Klima 5' ayn? anda
pigmentler saç her tür eski çizgileri canland?rmak için kullan?labilir veya tam renk
de?i?ikli?i k?l yap?s?na sayg? ve inan?lmaz parlakl?k ve yumu?akl?k sa?lamak yolu tarif
etmek. Formülasyonlar? takas, yumu?ak ve parlak b?rakarak i?lemi s?ras?nda korumak
için saç Klima ajanlar ile zenginle?tirilmi?.
Özellikleri:
• Do?rudan pigmentler: kontrast veya do?al yans?ma esaltanoil saç taraf?ndan gösterilen
beyazlatma s?ras?nda;
• Toner kar??an: yetenek özel tonlar toner tek ba??na veya birlikte birbirleriyle; kullanarak
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olu?turmak için
• Yenilikçi sistemi: ayd?nlat?r ve ayn? anda beyazlatma s?ras?nda renkler. Tüm saç tipleri
için;
• Esnek ve kolay uygulama: FLAMBOYAGE çizgileri Filmler ka??t veya süpürme ile
uygulanabilir.
Kullan?m Talimat?: toner tozu ücretsiz beyazlatma Yap??t?r kar???m veya seçilmi?
oranlar?n? göre belgili tan?ml?k harekete geçirmek ile belirtilen hamuru ve a?artma toz
kullanmak için yönergeler ekleyin.
• Toner pigmentler lacivert mavi Bak?r?ms? olaylar? kar?? koymak;
• Sienna pigmentler toner f?nd?k yans?malar? geli?tirmek;
• Hint Sar? Toner pigmentler tonlar? geli?tirmek;
• Toner carmine k?rm?z? pigmentler k?rm?z? yans?malar? geli?tirmek;
• Toner mor pigmentler azaltmak a??r? alt?n dü?ünceler.
Ambalaj: 150 ml tüp.
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