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ÉPICéA COLOR
chu?n b? các ch?t chi?t xu?t t? ??thu?c nhu?m c?ng c? Epicéa

 là màu ??i di?n cho s? pha tr?n hoàn h?o c?a Thiên nhiên và Công ngh?. Épicéa COLOR
cho tóc ph?n chi?u ánh sáng c??ng ?? cao và lâu dài (lên ??n 12 d?u g?i) và s?c s?ng ??c
bi?t. Épicéa COLOR bao g?m hai y?u t?: C?ng C? c? s? và chi?t xu?t màu s?c ph?i ???c
pha v?i n??c. K?t qu? là m?t th?c màu c?a ?i?u tr? tóc.
màu VÀNG INTENSE, VÀNG ??NG BROWN Glace, ??NG, ??NG, MAHOGANY,
MAHOGANY HOT, ?? n?i b?t, màu ?? s?m, violin. 

  ph??ng pháp s? d?ng :  épicéa COLOR áp d?ng ? ?ây :
-
Tóc t? nhiên- Tóc t? nhiên v?i mái tóc tr?ng lên ??n 30-40% phân b? ??u (thay th? n??c v?i
renovative)
.- Màu tóc
.-. Tóc u?n 

 Áp d?ng cho tóc kh?n khô. Ch?n các ?ng d?ng ?a thích k? thu?t (l??c, bàn ch?i, các ngón
tay...) ?? xác ??nh v? trí c?a s?n ph?m ?? tránh quá nhi?u ti?p xúc v?i da ??u. Tr?n m?t
qu? quýt (60 ml) c?a C?ng C? Base + 2 mu?ng m?c ?? chi?t xu?t c?a màu + 40 ml n??c
nóng cho ??n khi b?n nh?n ???c m?t lo?i kem ??ng nh?t. Th?i gian 15 phút v?i n?p d??i
nhi?t. N?u b?n mu?n có m?t s? ph?n ánh ít c?ng th?ng, ho?c b?n ?ang làm vi?c trên mái
tóc u?n, gi?m th?i gian ti?p xúc v?i 10 phút. Làm sáng ph?n chi?u, ho?c trong tr??ng h?p
c? s? t? nhiên rõ ràng, b?n ch? có th? k?t h?p m?t mu?ng chi?t xu?t màu s?c v?i m?t C?ng
C? quýt c? s?. Sau khi cài ??t, thêm m?t chút n??c ?m và nh? hóa v?i vi?c ch?m sóc. R?a
th?t k?.
h?p  :  c?ng c? BASE: ?ng kem 250ml (4 ?ng d?ng). Ph?n chi?t Màu lông:. B?t trong 40
gram jar (8 ?ng d?ng) 

 EPIC COLOR - BOTTOM ?en 
Màu n?n c?a épicéa COLOR thay th? các n??c trong vi?c chu?n b? h?n h?p. Ch?n màu
g?n nh?t v?i c? s? t? nhiên c?a khách hàng và áp d?ng trên tóc phân ph?i t?t. Cho mái tóc
m?n ho?c u?n ?? ngh? l?a ch?n m?t giai ?i?u nh? nhàng h?n. Có th? che khu?t t?i 30% tóc
tr?ng.
 Shades  C?N C? CLEAR, C? S? TRUNG, C?N C? T?I.
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 ph??ng pháp s? d?ng  : Áp d?ng trên tóc khô kh?n. Ch?n các ?ng d?ng k? thu?t ?a thích
(l??c, bàn ch?i...) di?n ra s?n ph?m này tr?c ti?p lên da ??u. Tr?n m?t quan (60 ml.
Kho?ng) c?a C? S? c?ng c? v?i s? l??ng ph?n chi?t Màu lông mà thay ??i t? 1 ??n 3
mu?ng và 40 ml QU? COLOR. ?eo g?ng tay.
h?p  :  125 ml chai .
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