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 Giàu protein ?i?u hòa v?i ?u ?? và The White T?o màu s?c sáng bóng có th? ???c s? d?ng
trên t?t c? các lo?i tóc, ngay c? nh?ng ng??i có v?n ?? v?i màu s?c lâu dài, ho?c ?ã b? h?
h?ng tóc. Có th? nh? vào công th?c c?a màu tr?c ti?p mà không c?n b?t k? lo?i kích ho?t.
Nó không ch?a amoniac ho?c các d?n xu?t. Ph?n ánh g?i v? các l?p bi?u bì tóc. Nó mang
l?i cho m?t bóng m?nh và ?i?u ki?n tóc làm cho nó m?m m?i, sáng bóng và ?àn h?i. D? s?
d?ng.
Các tính n?ng:
• màu s?c tinh khi?t (ti?n g?i ch?) và minh b?ch (?? sáng t?i ?a) ;
• r??u - amoniac - peroxide mi?n phí ;
• giàu protein và ?i?u ;
• Có th? ???c s? d?ng v?i màu s?c lâu dài, t?o ra m?t v? b?c sáng ;
• thêm m?t d?ch v? tuy?t v?i t?i các th?m m? vi?n. 

 Shades  10 s?c thái ban ??u, màu s?c ?? ?áp ?ng ngay c? nh?ng m?nh CLEAR -
CRYSTAL - HONEY - ??NG - RED - CHERRY - TÍM - THU?C LÁ - CHOCOLATE -. T?I
BROWN
 ph??ng pháp s? d?ng :  trên t?t c? các lo?i tóc ???c s? d?ng sau khi g?i ??u. Lo?i b?
n??c d? th?a b?ng kh?n và áp d?ng tr?c ti?p ??n màu s?c l?a ch?n. ?? trong t?i thi?u là 20
phút v?i ph?n x? t? nhiên. ??i v?i m?t riflessatura sâu h?n, ?? l?i t?i thi?u 20/30 phút d??i
m?t Climazone v?i ch??ng trình màu s?c. N?u chúng ta áp d?ng trong 20 phút d??i m? b?o
hi?m, ??u tiên bao g?m v?i m?t lo?i m? t?m. Khi th?c hi?n xong, ?? ngu?i trong vài phút,
ch?i ??u, nh? hóa v?i n??c và r?a s?ch cho ??n khi n??c trong.
h?p  :  280 ml chai .
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