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T?T NH?T CÁC S?C T?
Màu tr?c ti?p xây d?ng v?i các thành ph?n lên ??n 98% ngu?n g?c t? nhiên

Công th?c v?i các s?c t? t? nhiên v?i ch?t ch?ng oxy hoá m?nh m? ' mà có kh? n?ng t?ng
c??ng và duy trì mái tóc ph?n ánh và b?o v? tài s?n c?a h?. S?c t? t?t nh?t là m?t nh?
nhàng và t? nhiên màu h? th?ng là ??n gi?n và nhanh chóng ' amoniac mi?n phí và không
c?n s? d?ng các activators. 14 màu s?c t? t?t nh?t có th? ???c tr?n l?n v?i nhau và v?i
bóng t?t nh?t ?? t?o ra các kh? n?ng vô h?n c?a các màu s?c.
Tính n?ng:
• D?CH V? B? SUNG D?CH V? K? THU?T
?? s? d?ng ngay c? ngày hôm ?ó v?nh vi?n m?t màu ho?c hóa ch?t tóc th?ng d?ch v?.
• D?CH V? ??N GI?N
Màu s?c là nhanh chóng và linh ho?t. T?t c? màu s?c có th? dùng nguyên ch?t ho?c pha
tr?n v?i nhau.
• KHÔNG RÀNG BU?C MÀU
Màu s?c không amoniac và không kích ho?t là lý t??ng cho nh?ng ai ti?p c?n ??u tiên ??
màu s?c. D?n d?n trong 8-10 d?u g?i ??u. Cho phép b?n chuy?n ??i t? m?t trong nh?ng
màu khác trong m?t d?n d?n và t? nhiên.
• MÀU T? NHIÊN H? TH?NG
Lên ??n 98% thành ph?n t? nhiên.
• M?C TIÊU UNISEX
L?i ích:
• BÓNG
Bóng t?t nh?t có th? ???c s? d?ng trên riêng c?a mình ?? cung c?p cho bóng b?t th??ng ??
tóc ho?c tr?n v?i t?t c? các s?c thái màu t?t nh?t thay ??i harmonically c??ng ??. Tuy?t v?i
cho toning s?c và ánh sáng ??t qu? và ?? có ???c glisten và các gi?i pháp sáng t?o trên
t?y tr?ng tóc.
• SÁNG TÓC VÀ ???C B?O V?
Các s?c t? t? nhiên ?óng m?t ch?t ch?ng oxy hoá m?nh m? t?ng c??ng và duy trì ph?n x?
tóc b?o v? c?u trúc.
14 màu & ?ánh bóng
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H?t d? h?t d? s?m-ánh sáng màu nâu-ash-Pearl-Golden Sands –-t?i blond-vàng-ánh sáng
vàng tóc-tóc vàng-??ng-màu ??-g? g? bóng
bao bì: chai 250 ml.
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