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AQUARELY
v?i s?c t? vi d? d?i và lúa mì protein

??c quy?n v?nh vi?n màu công th?c v?i s?c t? nano-micro-emulsified sáng t?o có th? xâm
nh?p h?u h?t ? g?c 'v?i m?t r?t th?p hàm l??ng protein amoniac và lúa mì mà Crisis tóc' ??
l?i nó m?m ' ng?m n??c và sáng bóng.
Màu s?c là s?ng ??ng và kéo dài còn ??m b?o vùng ph? sóng hoàn h?o c?a màu xám.
Bao g?m:
• MICRO m?nh m? s?c t?: s?c t? nano-microemulsionati có th? thâm nh?p sâu gi?a s?i tóc
keratin và ràng bu?c ?? sâu r?ng. M?t l?i th? quan tr?ng ??n t? vi?c s? d?ng các công ngh?
sáng t?o này là vi?c gi?m các n?i dung ?ã r?t th?p
amoniac vì kích th??c nh? s?c t? m?t ch? là m?t ph?n m? các l?p da ngoài k?t qu? là t?ng
c??ng hành ??ng M? ph?m.
• Lúa mì: mì PROTEIN hydrolysed protein th?c hi?n m?t hành ??ng l?nh và tái c? c?u do
?ó b?o v? các da ??u và mao m?ch s?i cho êm ái và silkiness cho mái tóc. H? c?ng là ??c
tính ch?ng oxy hóa hi?u qu? và gi?m vi?c hình thành các g?c t? do.
• Hoa o?i h??ng tinh d?u: tinh d?u hoa o?i h??ng tinh t? là ?ng d?ng l?n nh?t trong vi?c
?i?u tr? mao m?ch n?i ?? nh? nhàng và cho phép s? d?ng t?y tr?ng b?t ngay c? khi áp
d?ng trên scalps nh?y c?m.
màu: các 114 25 shades series...
h??ng d?n s? d?ng: ch?n Hu? b?ng AQUARELY màu kem ?? áp d?ng. Pha loãng 1:1 ' 5
v?i Aquarely ôxi hóa nh? t??ng. Bóp 50 ml Aquarely màu kem ' mà t??ng ?ng v?i n?i dung
c?a m?t n?a ???ng ?ng trong m?t bát nh?a và tr?n v?i 75 mI ngày
Aquarely ôxi hóa nh? t??ng cho ??n khi kem m?n sau ?ây là h??ng d?n:
-Giai ?i?u trên giai ?i?u: 50 ml kem nhu?m '75 tôi cho 10 b?n ôxi hóa nh? t??ng' t?c ?? màn
tr?p 25 phút.
-1 50 ml LIGHTENING màu kem giai ?i?u: th?i gian ngh? ng?i '75 mI 20 các b?n 30 phút'
ôxi hóa nh? t??ng.
-2 50 ml LIGHTENING tông màu kem: t?c ?? màn tr?p '75 d?m 30 b?n ôxi hóa nh? t??ng'
35 phút.
-50 ml 3 t?y tr?ng màu: màu kem là 75 d?m t?i 40 b?n ôxi hóa nh? t??ng là 40 phút ngh?
ng?i th?i gian.
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-SUPERLIGHT: 50 ml kem nhu?m 100 mI 40 b?n ôxi hóa nh? t??ng ' màn tr?p 45 phút.
?óng gói: 100 ml ?ng.
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