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OXY T?I L?I
t?y thu?c nhu?m c? th? cho quá trình oxy hóa

 th?c t? khóa, cách hi?u qu? ?? lo?i b? v?t b?n nh? nhàng quá trình oxy hóa trong toàn b?
ho?c m?t ph?n, mà không c?n tác ??ng lên các s?c t? t? nhiên c?a tóc. Nó s? d?ng m?t
quá trình hóa h?c mà ??o ng??c quá trình oxy hóa c?a màu s?c m? ph?m, làm gi?m m?i
liên k?t gi?a các phân t? màu s?c và c?u trúc tóc. Cho phép b?n xóa các màu m? ph?m có
hi?u qu? mà không làm t?n h?i ??n c?u trúc tóc. Công th?c phong phú và thi?t k? nh? g?n
cung c?p ki?m soát t?i ?a trong líapplicazione cho phép b?n ch? s? d?ng các khu v?c b?
?nh h??ng. M?t s? thay th? lý t??ng ?? t?y và c? c?u d?a chuyên nghi?p b? h? h?ng mà
không c?n thêm làm t?n h?i ??n tóc. Cho phép b?n thay ??i màu s?c m? ph?m m?t cách
an toàn.
Ho?t ch?t : Các ch?t ??c bi?t ch? làm gi?m quá trình oxy hóa các ch?t màu m? ph?m có
ch?n l?c. Làm phong phú v?i ch?t ??m có ngu?n g?c cation ch?c n?ng, t? b?o v? và cân
b?ng t? c?a các c?u trúc b? h? h?ng. 

  ph??ng pháp s? d?ng :  OXY t?i l?i ???c áp d?ng ?? làm khô tóc. OXY t?i l?i Tr?n 1
ph?n trong vi?c gi?m li?u b?ng v?i ph?n OXY t?i l?i 2 ch?t xúc tác.
h?p  :.  100 ml chai, h?p 2 chi?c (gi?m ph?n 1 + ph?n 2 catallizzante) 
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