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TÓC T?Y TR?NG ?I?N
b?t t?y tr?ng
Công th?c tiên ti?n c?a nó cho phép m?t k?t qu? th?ng nh?t và hoàn toàn ki?m soát quá
trình t?y tr?ng do nó kích ho?t nhi?t (b?n s? d?ng ch? v?i maps ho?c ngu?n nhi?t ?m ??t).
S? hi?n di?n c?a m?t bi?n th? t? nhiên 'Cyamopsis Tetragonoloba' bài t?p m?t moisturizer
giúp b?o v? tóc trong th?i gian t?y tr?ng.
h??ng d?n s? d?ng: tr?n 30 ho?c 20 '7' ACTIVATOR kích ho?t ngu?n 40 t?p và m?c
thích h?p nh?t b?ng cách làm theo các h??ng d?n c?a các t?p tin k? thu?t.
?óng gói: 500 g jar.

TÓC T?Y TR?NG DÁN
Pasta Whitener
Polysaccharide Cyamopsis Tetragonoloba v?i gi? ?m và t?o Persulphates vô c? mu?i là
m?t s?n ph?m phong phú trong ch?t làm m?m các ch?t b?o v? c?u trúc tóc công th?c ??c
bi?t ?? làm sáng màu tóc cosmetically hay ??c bi?t là ?ã m?t n??c. Công th?c c?a nó hoàn
toàn ???c cân b?ng cho Két an toàn và k?t qu? lâu dài trong b?t k? lo?i Thang máy c?ng là
trong decappaggi và lo?i b? s? ch?ng l?n các màu. ??c bi?t thích h?p cho
th?c hi?n ??y ?? pickling. Làm tr?ng sáng và sâu dán h?n h?p d?n ??n t?ng c??ng v?i m?c.
h??ng d?n s? d?ng: k?t h?p kích ho?t Activator 7 40 30 20 ' ho?c ' ngu?n vol. và m?c
thích h?p nh?t b?ng cách làm theo các h??ng d?n c?a các t?p tin k? thu?t. Không s? d?ng
các ngu?n nhi?t.
container: jar c?a 375 g.

KEM GEL
N?ng ?? các ch?t màu vào kem-gel trong th?i gian sáng m?nh kho? h?n hi?u ?ng khi tr?n
v?i b?t t?y tr?ng ho?c dán. Illuminate và toning m?c tr?c ti?p s?c t? l?nh 5' ??ng th?i có th?
???c s? d?ng trên b?t k? lo?i tóc ?? h?i sinh c? s?c ho?c ?? hoàn t?t s? ??i màu tôn tr?ng
các c?u trúc tóc và ??m b?o m?t tuy?t v?i bóng và êm ái. Các công th?c ???c phong phú
v?i các ??i lý l?nh ?? b?o v? tóc trong quá trình thanh toán bù tr?, ?? l?i cho h? m?m m?i và
sáng bóng.
Tính n?ng:
• S?c t? tr?c ti?p: t??ng ph?n ho?c t? nhiên ph?n ánh esaltanoil Hi?n th? b?i tóc trong khi
t?y tr?ng;
• M?c nh?: kh? n?ng t?o ra tùy ch?nh màu s?c b?ng cách s? d?ng m?c m?t mình ho?c k?t
h?p v?i nhau;
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• H? th?ng sáng t?o: brightens và màu s?c nó ??ng th?i trong quá trình t?y tr?ng. Cho t?t
c? các lo?i tóc;
• Linh ho?t và d? dàng ?? áp d?ng: nó có th? ???c áp d?ng v?i FLAMBOYAGE S?C phim
gi?y ho?c quét.
h??ng d?n s? d?ng: thêm m?c b?i mi?n phí t?y tr?ng dán h?n h?p ho?c l?a ch?n v?i
Activator theo t? l? nêu trong các h??ng d?n s? d?ng b?t gi?y và t?y tr?ng b?t.
• M?c s?c t? ultramarine xanh ch?ng l?i nh?ng ?i?m n?i b?t m?c;
• M?c Sienna s?c t? t?ng c??ng ph?n x? ph?;
• ?n ?? m?c màu vàng s?c t? t?ng c??ng màu s?c;
• M?c carmine s?c t? màu ?? t?ng c??ng các ph?n x? màu ??;
• M?c tím s?c t? gi?m ph?n x? vàng d? th?a.
bao bì: ?ng c?a 150 ml.
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