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B?N CH?T CHROMATIQUE
màu lông v?nh vi?n mà không có amoniac và không có PPD , v?i D?u Argan

CHROMATIQUE B?N CH?T là m?t màu lông v?nh vi?n mà không có amoniac và không
có P- Phenilendiamine cho m?t màu s?c t? nhiên, t??i sáng và lâu dài.
S? v?ng m?t c?a amoniac giúp gi?m thi?u nguy c? d? ?ng ???ng hô h?p và h?n ch? s?
nh?y c?m c?a da. S? v?ng m?t c?a P- Phenilendiamine làm cho nhu?m nh? nhàng h?n
trên da và ít tích c?c trên tóc.
B?N CH?T CHROMATIQUE làm sáng lên ??n 3 c?p ?? c?a giai ?i?u, ??m b?o ph? sóng
hoàn h?o c?a mái tóc b?c tr?ng, không nhu?m da và có th? d? dàng lo?i b?.
Công th?c ???c làm giàu v?i d?u argan và các chi?t xu?t t? nhiên c?a Witch Hazel, chu?i,
Chamomile, Birch, Horsetail, Horse Chestnut St John Wort c?a và ?u các d??ng ch?t c?a
tóc và ??t m?t ch?t làm m?m, gi? ?m, s?n ch?c da và kéo dài, c?ng nh? c?i thi?n ?? sáng t?
nhiên c?a tóc.
D?u argan do ch?t ch?ng oxy hóa m?nh, ch?t làm m?m và gi? ?m tái c?u trúc tóc và làm
cho nó sáng bóng. Hoa cúc là m?t t? nhiên ch?ng vi khu?n và nh? nhàng. Birch ti?p thêm
sinh l?c và khôi ph?c l?i các da ??u, giúp ng?n ng?a r?ng tóc. Các Hamamelis kích thích
s? hình thành c?a các bi?u mô b?ng cách kích ho?t vi, kh? trùng và làm se Shades 38
màu có s?n : 1,0 ?en T?I BROWN 3.0, 4.0, Brown, LIGHT BROWN 5.0, 6.0, Dark Blonde,
BLONDE 7.0, 8.0 ÁNH SÁNG BLONDE, BLONDE 9.0, 1.1 BLACK BLUE, BROWN ASH
5.1 & sbquo, 6.1 T?I BLOND ASH, ASH BLOND 7.1, 8.1 ÁNH SÁNG ASH BLOND,
GOLDEN BROWN 4.3, 5.3 GOLDEN BROWN, T?I GOLDEN bLONDE 6.3, 7.3 GOLDEN
bLONDE, ÁNH SÁNG VÀNG bLONDE 8.3, 4.8 THU?C LÁ BROWN, LIGHT BROWN
THU?C LÁ 5.8, 6.8 T?I bLONDE Thu?c lá, thu?c lá BLOND 7.8 và 3.15 CHOCOLATE T?I,
5:15 IRISH cà phê BROWN RED 5.6, 7.6 BLOND RED, Dark Blonde ??NG 6.4, 7.4 ??NG
bLONDE, T?I MAHOGANY 4.5, 6.5 MAHOGANY Light, BROWN TÍM 02:26, 04:26 PLUM,
CH?NG 00:12, GREY 00:11, 09:23 cam th?o, 10:23 qU?, 6.2 MYRTLE, 04:56 karkade.
ph??ng pháp s? d?ng : 01:01 tr?n
.h?p : 100 ml ?ng.
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