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MÀU 12 PHÚT
V?nh vi?n màu kem

Amoniac không có và không có parafenilendiammina-v?i tr?ng cá mu?i , keratin, và , BE
collagen màu nonprogressive ??c quy?n và có giá tr? chuyên nghi?p v?nh vi?n màu kem
Flash không amoniac và không có Parafenilendiammina. ??m b?o t?i ?a ph?m vi b?o hi?m
c?a ma trong s? tôn tr?ng ??y ?? c?a da ??u và s?i tóc. Hành ??ng không ti?n b? c?a mình
??m b?o vùng ph? sóng c?a t?t c? và cân b?ng c?a mái tóc tr?ng mà không t?o ra b?t k?
tình tr?ng quá t?i c?a các s?c t?. Nh? có c?a nó xây d?ng ??c ?áo unleashes t?t c? c?a
mình c??ng ?? s?c m?nh và s? ph?n ánh ch? trong 12 phút. Hành ??ng tuy?t v?i c?a tr?ng
cá mu?i , collagen & keratin giàu axit béo Omega-3 là axit amin và protein là hi?u qu? và
không th? thi?u trong cu?c chi?n ch?ng lão hóa c?a tóc, môi tr??ng và hóa h?c c?ng th?ng
và c?i thi?n s? xu?t hi?n chung c?a tóc. S? k?t h?p ??c bi?t c?a thành ph?n ho?t ??ng
revitalises k?t c?u tóc và s?i t?ng c??ng cu?c s?ng tr? l?i , giúp ?? b? sung l??ng b? m?t
ch?t dinh d??ng.

s?c thái: màu 12 phút là có s?n trong 47 s?c thái.
h??ng d?n s? d?ng: tr?n t? l? 1: 1 cho màu s?c truy?n th?ng , 1: 1, 5 ?? s? d?ng v?i siêu
sáng và t?m ánh sáng nh? th? nào. T?c ?? màn tr?p có th? khác nhau t? t?i thi?u 12 phút
??n t?i ?a là 24 phút (superlift).
bao bì: 100 ml ?ng.
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