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TABU MÀU
nhu?m tr?c ti?p sáng t?o

Nghiên c?u v? k? thu?t và s? d?ng màu s?c và phong cách trong cu?c s?ng ???ng ph? ?ã
t?o ra nh?ng cách m?i bi?u hi?n m?i c?a s? hi?u bi?t và ?? ch?i v?i màu s?c: màu s?c
TABU là ph?m vi màu s?c cho phép tr?c ti?p , trong ??n gi?n và an ninh, ?? làm m?i m?i
ngày hình ?nh c?a khách hàng. Nó là m?t s?n ph?m ?ã s?n sàng ?? s? d?ng có ch?a
không có ??i lý alkalizing và mà không bao g?m vi?c s? d?ng các ch?t ôxi hóa gi?i pháp.
Nh?ng ??c ?i?m làm cho nó m?t s?n ph?m c?a món ?n t?i ?a và h?t gi?ng trên tóc.
CÔNG NGH?
Vi?c xây d?ng gel cho phép b?n ?? t?i ?u hóa s? l??ng s?n ph?m ???c s? d?ng, ??m b?o
hi?u su?t tuy?t v?i gi?m thi?u ch?t th?i quá nhi?u. Các ??c tính c? th? và các ch?t màu ??t
công ngh? cho phép thâm nh?p xu?t s?c su?t và ch?t ch? c?a màu s?c t? trong c?u trúc
tóc , n?i h? v?n neo ?? ??m b?o m?t k?t qu? màu s?c m?nh m? và lâu dài. Nh?ng s?c thái
khác nhau có m?t giá tr? ph có tính axit.
LÀM TH? NÀO VÀ T?I SAO
sinh punk m?i sang tr?ng , hay thay ??i, ý t??ng c?a chi?t trung ch? nghia bên ngoài h?p
c?a punk , reinterpreted trong m?t khoá s?nh khách hàng phù h?p v?i ?? có m?t cue h?n
phong cách. H?u h?t các màu s?c c?c ch?ng h?n nh? màu xanh , xanh , luôn luôn có là
m?t gi?i h?n k? thu?t m?i, nh?ng v?i ?i?u c?m K? màu hôm nay là gi?i pháp.
COMPOENETI và có hi?u l?c ho?t ??ng
Các nguyên t?c ho?t ??ng và công th?c mi?n phí r??u ??c bi?t cho hydrat hóa , xu?t s?c
êm ái và t?a sáng.
màu: có s?n trong các màu s?c: xanh màu vàng màu xanh lá cây axit chai , TURQUOISE,
t?ng , Tím, CHERRY ?? , cam, xanh , và Nam châm (Pre-màu) và rõ ràng.
h??ng d?n s? d?ng: TABOO màu là m?t s?n ph?m ?ã s?n sàng ?? s? d?ng; Pour s? ti?n
yêu c?u trong m?t bát , ?eo g?ng tay dùng m?t l?n, phân ph?i ??ng ??u trên khu v?c b?n
mu?n s?n v?i s? giúp ?? c?a m?t bàn ch?i và m?t ch?i r?ng toàn.
G?i ý:
V?i ?i?u c?m K? màu nam châm màu s?c r?c r? k?t qu? trên và c?ng ??ng ph?c trên mao
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m?ch c?u trúc ??c bi?t nh?y c?m. ?i?u này s? t?o ra k?t qu? r?c r? và dài lâu dài.
?IÊN c?c Colorations:
Áp d?ng trên tóc t?y tr?ng ho?c decolorized (c?p 9/10) s? d?ng tinh khi?t ??t ???c ph?n
ánh c?c k? r?c r?. Nhi?u rõ ràng h?n là các ?ng d?ng nhi?u h?n n?a r?c r? s? là cu?i cùng
màu s?c.
Tinh t? màu s?c c? ?i?n:
V?i ph?n ánh v? cô gái tóc vàng t?y tr?ng ho?c t?y tr?ng (c?p 9/10) ???c s? d?ng k?t h?p
v?i rõ ràng , trong 9 ph?n rõ ràng pha loãng: 1 ph?n c?a s? l?a ch?n nuance (ch? mang
tính t? l?) , ???c các s?c thái tinh t? ph?n và màu r?t thích h?p ?? t?o ra cái nhìn phong
cách, ??c ?áo.
?óng gói: chai 150 ml.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

