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D?U MÀU cho phép b?n t?o ra ánh sáng trung bình và m?nh m? tôn tr?ng s? kh?e m?nh
c?a tóc t? nhiên. V?i s?n ph?m này, b?n có th? t?o ra nhi?u lo?i ph??ng pháp ?i?u tr? làm
sáng trên th?c t? có th? ???c ?i?u ch?nh b?ng cách thay ??i th? tích c?a kem oxy hóa ???c
s? d?ng.

1.S? d?ng nó trên các c? s? t? nhiên trong h?n h?p v?i ch?t oxy hóa t? 10 ??n 40 th?
tích có th? t?o ra ánh sáng t? 1 ??n 3 tông màu.

2.Trên tóc có màu m? ph?m tr?n v?i ch?t oxy hóa t? 10 ??n 20 kh?i l??ng, d?u t?y
tr?ng r?t h?u ích cho vi?c ?i?u ch?nh tác d?ng ph? c?a m?t s? s?c thái.

3.Trong h?n h?p v?i ch?t oxy hóa t? 30 ??n 40 kh?i l??ng, d?u cho phép ngâm tóc
th?c s? c? t? nhiên và màu s?c. Vi?c gi?m tông màu là ??ng ??u vì hành ??ng có
th? ki?m soát ???c vì ph?n ?ng c?a tóc d?n d?n và ???c ?i?u ch?nh b?i nhà t?o
m?u tóc.

4.?? ki?m soát hi?u qu? vi?c làm sáng, d?u t?y tr?ng c?ng có th? ???c s? d?ng v?i
h?n h?p t?y tr?ng và oxy hóa; ?i?u này làm m?m ph?n ?ng alcaline.

5.B?ng cách s? d?ng nó tr?c ti?p trong da, d?u t?y tr?ng c?ng có th? có tác d?ng
chu?n b? c?a tóc b?ng cách gi? ?m và làm sáng nó trong m?t vài tông màu tr??c
khi tô màu th?c t?.

ghi. H?n h?p ???c khuy?n ngh? là 1 ph?n d?u t?y tr?ng k?t h?p v?i 1'5 ph?n oxy ho?t ??ng.
??n gi?n ?? s? d?ng và ?a ch?c n?ng' charme &beauty bleaching oil là công c? linh ho?t
không th? thi?u trong m?t th?m m? vi?n. 

?óng gói: Chai 250 ml.
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