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Có TóC VàNG HOE - BE PURE BLONDE ÁNH SÁNG KEM
các lo?i kem , thu?c t?y

 có tóc vàng hoe là ph?m vi ??u tiên c?a màu s?c và chuyên nghi?p các s?n ph?m ??c
quy?n s?n xu?t ?? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u c?a tóc t? nhiên tóc vàng, t?y tr?ng ho?c t?y
tr?ng. Ph?m vi có tóc vàng hoe k?t h?p các thu?c tính c?a xây d?ng l?i, ?n sâu và ?? sáng
t?i ?a c?a các thành ph?n ho?t ??ng ??c bi?t ???c l?a ch?n sinh thái ???c ch?ng nh?n và
không có Parabens :
• Active Bóng Sáng ph?c t?p :. m?t thành ph?n có ngu?n g?c t? nhiên chi?t xu?t t? h?t c?a
cây c? c?a Brazil, cho bóng ??c bi?t và r?c r?, chi?u sáng và tr? v? hành ??ng
• D?u Inca. nuôi d??ng d?u, chi?t xu?t t? ??h?t c?a cây b?n ??a ??ng âm v?i Peru, ???c
công nh?n cho ch?ng lão hóa và tái c? c?u tài s?n 

  BE PURE ÁNH SÁNG BLONDE KEM  là m? ph?m kem t?y tr?ng nh? công th?c kem c?a
nó cho phép ki?m soát t?t h?n và d? dàng c?a các k? thu?t ?ng d?ng v?i m?t sáng lên ??n
7 t?n. Phù h?p cho t?t c? các k? thu?t ?ng d?ng (mechès, cháy n?ng, balayages, shatush
và v?t tr?y x??c), hoàn h?o cho sáng v?i b?n ?? ?? xem ho?c b?ng tay. Nó có th? ???c s?
d?ng ?? t?y ho?c s? ??i màu c?a d?ch v? k?t h?p v?i T?ng T?NG BLONDE Activator.
h?p  :.  túi 500 g 
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