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NGH? S? MÀU CH?M SÓC

Là m?t lo?i thu?c nhu?m trong ?i?u tr? ??t kem công th?c v?i các thành ph?n t?t nh?t v?
ch?t l??ng công ngh? cao ??m b?o hi?u su?t tuy?t v?i và k?t qu? t?i ?u và r?t chuyên
nghi?p. Nh? các thành ph?n ho?t ??ng nh? quý giá d?u Argan và xoài b? ??m b?o vùng
ph? sóng c?a ma ?? 100% ?ó là cùng m?t lúc là sâu s?c Crisis tóc và làm m?m da. ???c
xây d?ng v?i ch?t l??ng cao màu s?c t? cung c?p m?t k?t qu? ??ng nh?t và ??p màu. Công
th?c c?a nó ?ã ???c thi?t k? c?n th?n ?? s? d?ng chuyên nghi?p và cho phép b?n tr?n m?t
cách d? dàng và ??ng ??u màu kem v?i các ngh? s? Activator Oxigen , cung c?p m?t s?n
ph?m tuy?t v?i n?ng su?t và các ?ng d?ng d? dàng.
màu: có s?n trong các s?c thái 94 trong dòng: , t? nhiên thu?c lá t? nhiên t? nhiên, c?ng
v?i , ??c bi?t, COCOA BROWN , Vàng, ROSSI , ASH, AUBURN , MAHOGANY, VIOLA ,
Kh?c ph?c, SUPERLIFT.
h??ng d?n s? d?ng: trong m?t thùng ch?a phi kim lo?i , các s?c thái ???c tr?n l?n trong t?
l? 1: 1, 5. Superlift
???c tr?n l?n trong t? l? 1: 2 , 5.
S? L?A CH?N C?A OXY HÓA NH? TRONG B?O V? KEM VÀ TH?M:
-Kh?i l??ng 10: ??n t?i trong giai ?i?u 1, màu t?y tr?ng tóc;
-kh?i l??ng: 20 cho giai ?i?u giai ?i?u màu , bao g?m ma sét c?a giai ?i?u 1;
-kh?i l??ng: 30 ?? làm sáng b?i 2 ho?c 3 âm;
-40 t?p: làm sáng b?i 3 ho?c 4 t?n.
?? làm sáng h?n 4 âm khuyên b?n nên s? d?ng các s?c thái superlift.
bao bì: 100 ml ?ng.
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