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b?t t?y tr?ng 

 nh? g?n không bay h?i, lý t??ng cho các hành ??ng siêu sáng nhanh chóng và m?nh m?.
Nó mang l?i cho m?t t?y tr?ng ??ng ph?c và th??ng xuyên c?a c? tóc t? nhiên và màu.
Nghiên c?u cho t?t c? các k? thu?t ??i màu và t?y tr?ng. DECOLORVIT PLUS, pha tr?n
??c quy?n v?i S? D?NG ACTIVE, cho phép sáng lên ??n 7 t?n, gi? c?u trúc c?a tóc còn
nguyên v?n, nh? vào thành ph?n ??c ?áo c?a nó. D? dàng pha tr?n và ?ng d?ng, h?n h?p
là m?t m?n, ??ng nh?t và nh? g?n. Màu xanh c?a nó giúp trung hòa các ph?n x? ?m áp.
H??ng th?m :. Táo 

 Ho?t Ch?t: k?o cao su Guar, chi?t xu?t t? ??m?t nhà máy châu Á ??u, có kh? n?ng khôi
ph?c b? m?t phim th?y lipid g?y. Nó ph?c h?i ?? ?àn h?i và bóng cho tóc ch?i m?t tác d?ng
b?o v? kéo dài trên các s?i tóc ???c ?i?u tr?.
S? d?ng và chu?n b? : hi?u su?t t?t nh?t có th? ??t ???c k?t h?p v?i vi?c s? d?ng. T??ng
thích v?i t?t c? các k? thu?t t?y tr?ng và sáng.
 ph??ng pháp s? d?ng : tiêu chu?n  Texture: 1 2 [ es: 1 mu?ng b?t decolorvit PLUS + 2
mu?ng (60 ml) c?a S? D?NG ACTIVE 10 t?p (3%), 20 t?p (6%), 30 t?p (9%), kh?i l??ng 40
(12%). K?t c?u ??c ?i?m k? thu?t :. 1 +1 ho?c 1 1,5 tùy thu?c vào tính nh?t quán mong
mu?n và k? thu?t ?? th?c hi?n
h?p  :  ch?u 500 và 1000 g 
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