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DEKOTTO (?Ô TH?)
Màu b?o v? tr?c ti?p uva-uvb

B?o v? và kéo dài ?? sáng và c??ng ?? màu. Áp d?ng cho tóc t? nhiên' ??m b?o s? r?c r?
và ph?n chi?u tinh t?. 

?I?U TR? SAU NHU?M: ?? hoàn thi?nvà làm cho ph?n x? sáng bóng và d? d?i
h?n n?a.
?I?U TR? DUY TRÌ GI?A CÁC MÀU S?C: ?? b?o t?n theo th?i gian gi?a m?t d?ch
v? tô màu và khác' s? xu?t hi?n kh?e m?nh quan tr?ng c?a tóc.
?I?U CH?NH PH?N X? KHÔNG MONG MU?N: ?? s?a ??i k?t qu? không mong
mu?n thu ???c b?ng hi?u su?t DIY ?? can thi?p vào m?t thay ??i hóa ra là sai ho?c
s?a ph?n x? không ??y ??.
SUN VÀ MÈCHES ?I?U TR?: ?? t?o ra các v? k?ch m?i c?a ánh sáng và màu
s?c b?ng cách s?n ch?c và ph?c h?i s?c m?nh và ?? sáng c?c ?oan cho các s?i
khai thác. Tuy?t v?i cho tông màu và lo?i b? các hi?u ?ng khó coi thu ???c v?i t?y
tr?ng.
?I?U TR? TÓC T? NHIÊN: ??i v?i nh?ng ng??i hoài nghi v? th? gi?i tô màu
chuyên nghi?p và mu?n ti?p c?n m?t cách th?n tr?ng ' ??i v?i nh?ng ng??i mu?n tr?i
nghi?m nh?ng thay ??i t?m th?i trong hình ?nh c?a h?' cho nh?ng ng??i không
mu?n thay ??i c?u trúc t? nhiên c?a tóc m?t chút nh?ng mu?n nâng cao ??c ?i?m
c?a nó' cho nh?ng ng??i không mu?n bu?c mình vào m?t d?ch v? ?òi h?i s? liên t?c
theo th?i gian' DEKOTTO là s?n ph?m hoàn h?o nh? ??c tính làm cho hoàn toàn
m?t d?u c?a nó
?I?U TR? TÓC TR?NG: ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a nh?ng ng??i không thích màu
xám và mu?n che nó mà không hành ??ng v? m?t hóa h?c và cho nh?ng ng??i
thay vào ?ó mu?n t?ng c??ng ?? sáng c?a nó mà không làm thay ??i ph?n x? c?a
nó. S?n ph?m có th? hành ??ng theo cách nh?m m?c tiêu.

s?c thái: 8 s?c thái r?c r? ?? luôn là th?i trang - ?en ' Intense Brown ' Violet ?? ' Golden
Hazelnut ' Copper' Fire Red' Silver.  

bao bì: 200 ml ?ng.
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