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MÀU C?M ?NG LIGHT2COLOR COMPLEX
MÀU c?m ?ng Light2Color Complex

s? ph?n ánh sáng c?c k? th?m M? mà không amoniac
MÀU c?m ?ng là th? h? ti?p theo có th? tái t?o oxy hóa làm n?i b?t màu ?a s?c màu-giai
?i?u r?t t??ng t? v?i tóc t? nhiên nh? nh?ng sáng t?o light2colour ph?c t?p: m?t s? k?t h?p
??c bi?t c?a ba s?c t? màu s?c khác nhau ??m b?o lên ??n 57% thêm ph?n ánh nhi?u m?t
k?t h?p v?i m?t protein ph?c t?p ch?t x? v?i gi? ?m có th? nuôi d??ng và cung c?p lên ??n
63% thêm shine cho mái tóc. M?t màu s?c tinh t? 'amoniac' t? giàu c? s? ?i?u tr? th?m M?
cho phép các b?o hi?m tuy?t v?i c?a mái tóc tr?ng nh? s? phát tri?n s?c t? màu s?c hoàn
h?o ngay c? ? kh?i l??ng th?p.
s?c: có s?n trong 6 màu s?c ???c chia thành 67 gia ?ình:
– PURE NATURALS (9 màu s?c t??i sáng và siêu t? nhiên ultra-mashed khoai tây)
-RICH NATURALS (13 ph?n x? m?nh m? và s?c thái tinh t?)
-SÂU BROWNS (14 tinh vi và h?p d?n s?c thái)
-Sôi ??ng màu ?? (màu ?? r?c r? 18 và di?n c?m)
-??c bi?t MIX (4 ph?n x? intensifiers)
-RELIGHTS (9 ph?n x? ánh sáng cho toning s?c và t??ng ph?n)
h??ng d?n s? d?ng: k?t h?p nó v?i màu s?c ch?m vào L2CC nh? t??ng ?? 6 ho?c 13 t?p
tùy thu?c vào c??ng ?? c?a bi?n mong mu?n t? l? 1:2 ho?c 1:3 ph?n ánh (bóng).
?óng gói: 60 ml ?ng.

MÀU c?m ?ng RELIGHTS Light2Color Complex
s? ph?n ánh sáng c?c k? th?m M? cho glosso toning s?c và t??ng ph?n
Phong phú v? s?c t? và ph?n x? ánh sáng chi?u sáng vi ch? trong 5 phút cho r?ng r? và
c?c sáng chói trong t? nhiên và màu tóc.
màu: 9 ánh sáng ph?n x? (5 tóc vàng và ?? 4) t?t c? tr?n l?n v?i nhau
h??ng d?n s? d?ng: không che mái tóc tr?ng và pha tr?n v?i màu s?c ch?m vào L2CC
nh? t??ng trong 6 kh?i l??ng trong m?i quan h? 1:2 (toning) ho?c 1:3 (bóng)
?óng gói: 60 ml ?ng

MÀU C?M ?NG C?NG
M? ph?m ph?n ánh sáng màu v?i t? nhiên hi?u qu?
SYNERGISTIC v?i công th?c Trispectra ?? bao g?m tóc màu xám v?i lên ??n 70% hài hòa
t? nhiên hành ??ng ph?n x? vô cùng t??i sáng.
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s?c thái: có s?n trong 16 s?c thái m?nh m? ph?n ánh v?i hi?u ?ng t? nhiên.
h??ng d?n s? d?ng: MÀU c?m ?ng c?ng v?i h?n h?p v?i màu s?c ch?m vào c?ng v?i 1 +
2 t? l? nh? t??ng.
?óng gói: 60 ml kem ?ng

Giá: £ 4,99  + VAT
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