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PHYSIA MÀU
tô màu v?i các lo?i tinh d?u, prenaturalizzato amoniac

PHYSIA màu ?nh h??ng ??n toàn b? các s?i tóc ??m b?o lâu dài ' sét màu s?c t? nhiên lên
t?i 3-4 âm là ph?n x? m?nh m? và sáng s?a. Bao g?m v?i t? nhiên b?t k? t? l? các mái tóc
tr?ng mà không b? sung ho?c pha tr?n v?i các khái ni?m c? b?n c?a t? nhiên: ch? là s? l?a
ch?n nuance c?ng thêm nh? t??ng ôxi hóa. PHYSIA màu s? d?ng m?t s? l?a ch?n c?a các
lo?i d?u (Hoa h??ng d??ng và Shea) phong phú v?i quý tinh d?u (chanh 'Ph? thông' b??i)
là sinh h?c-m?t công ngh? cao micropigmento. S? hi?n di?n c?a các lo?i tinh d?u c?ng ??m
b?o 'v?i các hi?u ?ng nh? nhàng và b?o v?' m?t cách t? nhiên b?o v? ?? da ??u trong su?t
th?i gian ph?i sáng gi?m và ki?m soát s? kh?i ??u c?a b?t k? c?m giác khó ch?u.
màu: PHYSIA màu s?c có s?n 85 gam, chia thành:

• 70 s?c thái cho phép m?t kh? n?ng sáng t?o không gi?i h?n v?i các tu? bi?n vô h?n c?a
h??ng v? màu s?c.
• 6 tr?n: ?a ch?c n?ng thu?c nhu?m t? màn trình di?n ??c quy?n hoàn toàn sinh hoàn t?t
t?a sáng 't?ng c??ng và tu? ch?nh các d?ch v? màu s?c t?ng c??ng b?t ??ng s?n' và ph?n
ánh.
• 3 pastel shades và nuances t?a sáng siêu: siêu tr?ng lý t??ng ?? tái khám phá tinh khi?t
tuy?t ??i và t? nhiên t? nhiên tóc vàng l?nh Phiên b?n.
• 6 shades Pastel: Pastel tonalizzanti sáng t?o có hi?u l?c. Cho các hi?u ?ng màu s?c h?p
th?i trang.
ph??ng pháp s? d?ng: 30-35 phút PHYSIA 8,5' màu + 20 và 30 oxy hóa ng?t trong kh?i
l??ng; 45 phút PHYSIA màu + oxy hóa ng?t trong 40 t?p.
?óng gói: 100 ml ?ng.
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