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Công th?c d?u v?i các thành ph?n rau có ngu?n g?c t? cây thân th?o trong gia ?ình h?
trong lá l?n axít oleic và aloe là ?? ??m b?o m?t màu tinh t?. Nh?ng thành ph?n này có m?t
b?o v? ch?ng mái tóc 'tri?t ??' ch?ng tu?i. Màu s?c là c?a amoniac phát th?i amoniac sai
khó ch?u cho khách hàng và các th? làm tóc. Trong giai ?o?n cài ??t, h??ng d?n s?n ph?m
màu s?c và d?n d?n phát hành các thành ph?n ho?t ??ng bên trong c?a tóc s?i là c??ng ??
cao và kéo dài màu ?? l?i mái tóc sáng bóng tuy?t v?i ph?m vi b?o hi?m và th?i h?n ' v?i
nh?ng ph?n ánh sáng.
C?ng thêm s?n ph?m:
• làm sáng lên ??n 4 t?n;
• ph? mái tóc tr?ng 100%;
• ?m ' t?ng c??ng tóc và da;
• cung c?p cho bóng ??ng ph?c.
s?c thái: c?p có 36 màu.
ph??ng pháp s? d?ng: màu s?c trong các l? 1:1 d?u h?n h?p (1:2 v?i siêu sáng). ??i v?i
vùng ph? sóng t?t h?n c?a mái tóc tr?ng (Crystal) thêm 1/3 ??n 1/nuance 2 ph?n tính ch?t
c?a s? ph?n ánh b?n mu?n. Thu?c nhu?m là d? dàng ?? áp d?ng và an toàn v?i vi?c s?
d?ng kem phát tri?n trong các kh?i l??ng khác nhau k?t h?p. 3/9/6/12%. Th?i gian x? lý: 20
phút cho 35/40 phút giai ?i?u-trên-giai ?i?u ' cho v?nh vi?n nhu?m và màu xám bao ph?.
45/50 phút cho siêu lighteners. Sau khi màn tr?p r?a s?ch và ti?n hành d?u g?i ??u và màu
s?c.
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