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MÀU S?C MÀU S?C NG?T NGÀO
tóc màu kem-không amoniac không PPD-v?i d?u c?a cacao

NG?T màu là m?t màu s?c v?nh vi?n v?i d?u c?a Cacao và n?u không có P-
Phenylenediamine và paraben mi?n phí.
Cho lâu dài m?nh m? và r?c r? s?c màu. Tóc sáng bóng và m??t tóc v?i màu s?c t??i sáng.
R?t d? dàng ?? tr?n và áp d?ng m?t lo?i kem màu chuyên nghi?p: s? v?ng m?t c?a
amoniac làm gi?m nguy c? d? ?ng ???ng hô h?p và gi?m thi?u s? nh?y c?m da. Nh? công
th?c c?a nó phong phú v?i d?u c?a Cacao 'Màu s?c ng?t màu khuy?n khích các dinh
d??ng c?n thi?t ?? l?p ráp l?i các s?i tóc Làm cho tóc m?nh m? h?n' m?m m?i và sáng
bóng. S? hi?n di?n c?a t? nhiên chi?t xu?t c?a Hoa Chamomile hammamelis 'b?o v?' chu?i
và thúc ??y ch?t làm m?m và d??ng ?m. Ch?t ch?ng oxy hóa và tác ??ng nh? nhàng c?a
các ch?t chi?t xu?t t? cho b?o v? cho nh?y c?m da trong th?i gian ti?p xúc và khuy?n khích
hydrat hóa c?a tóc giai ?i?u nó. T? nhiên chi?t xu?t t? ?uôi ng?a b?ch d??ng 'St John's
Wort và Horsechestnut l?c' tính ?àn h?i và ?? sáng t? nhiên và ?? ?àn h?i c?a
remineralizing favoring tóc kh?e m?nh.
Màu s?c ng?t màu là k?t qu? c?a m?t s? cân b?ng hoàn h?o gi?a c? s? l?nh và ch?t màu
ch?t l??ng cao v?i m?c ?? cao c?a s? tinh khi?t.

s?c: g?m 42 s?c thái có s?n trong b? truy?n: màu be vàng 't? nhiên' ASH 'Vàng nâu' TÍA '
g? G? BROWN/be 'AUBURN' l?nh 'TONALIZZATORI' và creamers.

h??ng d?n s? d?ng: trong m?t cái bát b?ng kim lo?i không tri?t ?? tr?n theo t? l? 1:1 màu
ng?t màu + OXIGOLD ôxi hóa nh? t??ng (100 ml + 100 ml). Áp d?ng v?i m?t bàn ch?i vào
tóc khô, ch?a ???c r?a s?ch. S? ti?n ph?i có ??y ?? ?? ??m b?o vùng ph? sóng t?t c?a mái
tóc tr?ng. ?? trong 25-35 phút. R?a s?ch và ti?p t?c v?i d?u g?i ??u.

?óng gói: 100 ml ?ng.
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