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-Th??ng tr?c d?a trên vi tr?c ti?p màu s?c t? mà gi?i quy?t gi?a l?p bi?u bì và l?p trên b?
m?t c?a s?i tóc.
T? màu h?ng v?i màu xanh, ?i t? xanh sang màu vàng, ti?p t?c t?n h??ng s? thành công
trên m?t xu h??ng mái tóc c?u v?ng hu?nh quang, ph?n. M?t xu h??ng ?ó ?ã c?n ch? là cô
gái tr? nh?ng t?t c? nh?ng ph? n? mu?n c?m th?y t? do ?? phong cách táo b?o, over-the-
top. BLOSSOM cung c?p t?t c?:
reinterprets màu s?c, th?m chí các nh?t c? ?i?n, ?? ?áp ?ng m?t th?i trang ngày càng và
?òi h?i.
K?t qu?: tóc là vô cùng t??i sáng và m?m m?i. Màu s?c d?n d?n v?i r?a, không b?t ?? flare.
s?c: m?t b?ng màu c?u v?ng v?i b?t ng? nuance 7 (BLUE LAGOON, nàng tiên cá màu
xanh lá cây, tím tím m?a, TANGERINE ORANGE, FUCHSIA k?o bông, cháy ?? và
YELLOW SUBMARINE) ?? t?o ra cái nhìn tóc tuy?t v?i, và 1 rõ ràng cho phép b?n tùy
ch?nh c??ng ?? c?a các màu s?c.
h??ng d?n s? d?ng: loãng v?i s? rõ ràng cho Ethereal pastels. Không ph?i ???c tr?n l?n
v?i ôxy. Áp d?ng cho t?y tr?ng tóc, s?c ho?c rõ ràng s?i, t?o màu s?c s?ng ??ng, v?i các
hi?u ?ng màu s?c kaleidoscopic. Phòng Không t?y tr?ng tóc (t? m?t
C? s? 9) s? cung c?p cho ph?n x? tuy?t v?i. Trong tr??ng h?p này b?n không nên pha
loãng v?i rõ ràng.
Th?i gian th?c hi?n: t? 3 ??n 20 d?u g?i.
?óng gói: 60 ml ?ng.

RÕ RÀNG
m? mà không có s?c t? l?nh nguyên li?u
Rõ ràng là ?i?u giúp c?i thi?n s? xâm nh?p c?a màu s?c và gi? nó cho m?t th?i gian dài
trên tóc. Cho phép b?n tùy ch?nh c??ng ?? màu s?c và làm cho màu s?c pastel m?m m?i.
h??ng d?n s? d?ng: khi s? d?ng k?t h?p v?i các s?c thái c?a BLOSSOM, t?ng c??ng ??
?? có ???c m?t màu s?c pastel; Khi s? d?ng m?t mình, t?ng c??ng t?a sáng và ?? sáng c?a
tóc. R?a s?ch và ti?p t?c v?i các ki?u dáng mong mu?n. ?? có ???c m?t k?t qu? màu s?c
pastel và/ho?c làm sáng
màu s?c qu?, tr?n theo t? l? t?i thi?u là 8-1 (8 ph?n Clear) và m?t ph?n c?a Blossom mong
mu?n.
bao bì: 250 ml ?ng.
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