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MÀU S?C ?IÊN
bán v?nh vi?n màu

?iên màu nhu?m bán v?nh vi?n trong dòng kem, ??a ra n?m 1977 trong s? ra ??i và s?
bùng n? c?a punk t?i V??ng Qu?c Anh. Là dòng bán v?nh vi?n màu s?c, ph? bi?n nh?t cho
nh?ng ng??i mu?n cung c?p cho mái tóc c?a mình m?t màu s?c t??i sáng, ??c ?áo và
hu?nh quang màu vàng, xanh, ??, tím, xanh, nhi?u màu s?c cho m?t cái nhìn "?iên" và th?i
trang.
s?c: nhi?u funny 27 màu s?c khác nhau, t? c? ?i?n ??n hay thay ??i và hi?n ??i h?n vi?c
cung c?p m?t s? l?a ch?n toàn di?n cho m?i l?a tu?i: 26 b?c-40 41-42 ??-vermillion
pinkissimo 43 44 Hoa Violet-cyclamen-capri màu xanh con công xanh-45 46 thông xanh -
49 50 51 auberigine-canary yellow-bordeaux-53 54 55 ng?c màu xanh lá cây-hoa o?i
h??ng-lilac-56 cháy-57 59 60 San hô ??, b?u tr?i xanh-cam-61 62 63 tím-burgundy-
bubblegum nóng blue-64 65 66 k?o marshmallow x?a-ruby rouge-67 màu xanh ng?c
bích-68 chanh twist.
h??ng d?n s? d?ng: ?iên màu s?c có k?t qu? t?i ?u Capela t?y tr?ng ho?c h? có m?t
giai ?i?u c?a ít nh?t 7 (tóc vàng), nh?ng c?ng phù h?p v?i t?y tr?ng tóc và t?i c? s?.
B??c 1: r?a tóc c?a b?n và THOA nó v?i m?t kh?n.
B??c 2: áp d?ng ?iên màu trên mái tóc c?a b?n, phân ph?i màu v?i bàn tay c?a b?n (s?
d?ng g?ng tay) và ?? trong 15-30 phút.
B??c 3: R?a s?ch các màu s?c.
N?u b?n mu?n nh?n ???c m?m pastels, thêm Màu s?c trung tính ?iên pha tr?n màu s?c
???c l?a ch?n.
bao bì: chai 250 ml.
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