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TR?N LÊN SINH H?C
v?i ch?t chi?t xu?t t? b?t ngu?n t? nông nghi?p h?u c? và vitamin C

Nghiên c?u k?t h?p lên , m?i lông v?nh vi?n màu kem v?i ch?t chi?t xu?t t? có ngu?n g?c
h?u c? và vitamin C. Các màu s?c ???c d?a trên m?t công ngh? sáng t?o mà kéo dài màu
có hi?u l?c b?o v? và t?ng c??ng s?i tóc. Là m?t s?n ph?m tiên ti?n mà ??m b?o hoàn h?o
niêm phong và t?i ?a màu s?c tính nh?t quán trong ph?m vi b?o hi?m t?t c? k?t qu? c?a
mái tóc màu tr?ng cung c?p cho m?t sáng chói b?t th??ng.
màu: 61 s?c thái trong t? nhiên lo?t , ASH, vàng , T? nhiên AUBURN, ROSSI , Sô cô la,
NUTTY , MAHOGANY, VIOLA , Màu be, và chính t? SUPERLIFT.
h??ng d?n s? d?ng: ch?n kem nh? t??ng ôxi hóa tùy thu?c vào hi?u ?ng mà b?n mu?n
??t ???c (ch?a t?y tr?ng 10 vol 3% ??n t?i m?t giai ?i?u và màu s?c; 20 vol 6% cho giai
?i?u-trên-tông màu , bao g?m ma, làm sáng m?t giai ?i?u 30 vol 9% cho v?a sét 2 ho?c 3
tông màu; 12% vol 40 cho m?nh m? sét 3 ho?c 4 t?n). Trong m?t thùng ch?a phi kim lo?i,
tr?n m?t ph?n kem và m?t ph?n và m?t n?a
oxy hóa kem nh? t??ng (1: 1 , 5). N?u b?n s? d?ng ULTRA-sét kem d??ng da lo?t màu pha
tr?n m?t ph?n c?a kem và hai và m?t n?a m?t ph?n c?a ôxi hóa nh? t??ng kem ?? 40 vol
(1: 2 , 5). Phân ph?i ??ng ??u h?n h?p chu?n b? s?n trên ch?a ???c r?a s?ch tóc , ?? l?i ??t
ra t? 10 ??n 30 phút; sau ?ó nh? nhàng r?a tóc v?i n??c ?m và làm m?t màu s?c sau khi
d?u g?i ??u (pH 4 , 5).
bao bì: 100 ml ?ng.
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