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SERIE UZMAN POWERMIX
mükemmel saç gibi her gün oturma odas?nda

Saç maskeleri, özel profesyonelce haz?rlanm??, yap?lan kar???k zaman zaman, salon,
mü?terinin gözleri önünde. Birkaç dakika içinde saçlar?n yeniden güzellik ve sa?l?kl?
görünüyor. Böylece Uzman serisi evde, tedavi en modern ve profesyonel ürünler
sayesinde devam edebilir.

5 KATKI MADDELER?
L'Oreal Professionnel salonlar? Kuaför kremsi kar???m? zaman?nda bir s?v? temel
ya?lar içinde zengin birle?tirerek olu?turur ve klima ajanlar 5 katk? maddeleri SERIE
uzman POWERMIX her birini temsil etmek için belirli bir çözüm Saç: saç tellerini renk,
evcille?tirme bukle, onar?m ayd?nlatmak veya saç güçlendirmek. ?stemcinin
gereksinimlerini kar??lamak için tasarlanm?? ve onun gözleri önünde haz?rlanan özel bir
Salon deneyimi ile yeni Uzman serisi ba?lar. 3 a?amada ayr?lm??t?r bir deneyim.

FAZ 1. DANI?MANLIK
L'Oreal Professionnel kuaförlük istemcinin saç ve cilt incelenmesi ile ba?lar. Bir yüksek-
taml?k dan??manl?k i?lemek için kuaför konu?mak istemciye saçlar? hakk?nda her
zamanki gibi tedaviler (kullan?lan, ürünleri tercih styling, frekans reçeteye göre sarf) ve
onun
(parlakl?k, renk, yumu?akl?k, vs.). Elde etti?i bilgileri temel alarak, Kuaförlük kullanmak
için L'Oreal Professionnel Serie uzman Powermix aral??? yeni ürünler aras?nda seçin.

FAZ 2. KARI?IM
Kuaförlük kar???m?, benzersiz, Bankas? kullanarak olu?turur ve 5 katk? maddeleri SERIE
uzman POWERMIXi?ne ucu hassasiyetle formülasyon için gerekli tutar da??t?m?, biri.
Puan: micellar teknoloji, s?v? doku SERIE uzman POWERMIX olur bir maske krem ve
zengin, daha az bir dakikada haz?r kullan?m için.

FAZ 3. UYGULAMA
Gerçek duyusal deneyimi ba?lar bu a?amada oldu?unu. ?ampuanlama ve kafa derisine
masaj rahatlat?c? sonra kuaförlük 5 dakika boyunca aç?k b?rakmak hala ?slak, temiz saç
uzunluklar? özel maskesi uygular. Rahatlat?c? bir deneyim daha fazla
Powermixkoku duyusal notlar: Ahududu ve kavun, dokunur taraf?ndan
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geli?tirilmi?Mandarin esansiyel ya??, gül ve Sardunya kalbinde, tüm bir Woody Bankas?
notlar? ile ve bir ipucu ile birle?tirir silhat. Saç çok beslenen, sulu ve daha güçlü yapt?.
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