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Màu s?c t??i t?o cho hi?u ?ng ??p màu s?c hoàn toàn tùy ch?nh k?t h?p ph?n t? nhiên
làm gi?m c??ng ?? cho m?i r?a (r?a lên ??n 20). Zero hedge: s?c thái là t?t.
s?c: m?t b?ng toàn di?n c?a các màu s?c bi?u c?m v?i ??c bi?t 12 1 d? d?i và v?nh vi?n
màu trung tính: ??y ?? màu vàng vàng 'Siêu' UBER vô h?n cam 'San hô' NU-q. h?ng 'Ti?p
theo ??' cao VIOLET 'MAGENTA' siêu tinh khi?t tím 'M?i màu xanh' SUPER X?NG D?U LÀ
MÀU XANH LÁ CÂY GI?TH?Y ' VÀO NGÀY MAI.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng tr?c ti?p trên t? nhiên mái tóc vàng là màu tr?ng ho?c làm
sáng.

CÓ HI?U L?C BÚT CHÌ
Cho k?t qu? c??ng ?? cao s? d?ng nguyên ch?t ho?c pha loãng v?i c??ng ?? Màu s?c
t??i t?o ra ngày mai rõ ràng ; b?n mu?n ' ví d?. 1:1-1:30 ' sau ?ó áp d?ng ??ng ??u trên
tóc s?ch, khô ho?c t??i r?a s?ch kh?n khô tóc b?ng kh?n. Phân ph?i màu x? len tóc c?a vì
v?y, b?n nh?n ???c
m?t k?t qu? th?ng nh?t. ?? trong 20 phút. Cho m?t d? d?i h?n ho?c nhi?u tinh t? màu pastel
hi?u ?ng ' r?i kh?i nó trên cho 5-10 phút. Cho thêm r?c r? và c??ng ?? kéo dài th?i gian
ph?i sáng lên ??n 30 phút. R?a s?ch cho ??n khi n??c là rõ ràng. Cho k?t qu? t?t nh?t,
không r?a tóc c?a b?n v?i d?u g?i ??u sau màu.
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