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Y?U T? 5'
m?t n? thanh l?ch ng??i ?àn ông tóc tr?ng

 Y?U T? ?ã ???c th?c hi?n ?? che gi?u trong m?t ng??i ?àn ông tóc tr?ng kín ?áo và b?t
ng?. 6 màu trong cùng m?t kh?i ??u t? nhiên màu và mái tóc tr?ng ???c ?eo m?t n? mà
không t?o ra hi?u ?ng m? b?o hi?m (hi?u ?ng ??c tr?ng c?a m?t lo?i thu?c nhu?m tóc). Sau
khi g?i ??u, m?t vài s?i lông tr?ng có th? xu?t hi?n tr? l?i ti?t l? ý nhi?u h?n và t? nhiên,
không ?? l?i tác d?ng t?ng tr??ng. C??ng ?? c?a nhu?m b? m?t trong t? nhiên và ??ng nh?t
trong 5-6 tu?n. Y?U T? s? h?u ch?ng s?n ch?c da, và có th? tránh các màu s?c, v?i vi?c
thông qua th?i gian và v?i d?u g?i th??ng xuyên, có th? chuy?n t? t? v? phía ??. H??ng v?
??c tr?ng c?a ng??i ?àn ông c?a 6 màu ?ã ???c xây d?ng thông qua m?t li?u hi?u chu?n
c?a thu?c nhu?m nh?t ??nh l?nh. Y?U T? ho?t ??ng ch? trong 5 phút. Nó không ch?a
Amoniac, b?o v?, và có m?t ch?ng lão hóa, t?ng c??ng tóc, làm cho nó m?m m?i và m??t
mà h?n nh? ceramide và chi?t xu?t nhân sâm. 

 Shades  có s?n trong 5 màu c?c k? t? nhiên và s?c thái t? nhiên c?a màu xám 1- c? th?
mu?i và h?t tiêu tóc.
 ph??ng pháp s? d?ng :.  h?n h?p trong m?t t? l? 01:01 Y?U T? màu kem v?i nh? t??ng
oxy hóa t?p trung, th?i gian ti?p xúc 5 phút
h?p  :  100 ml ?ng .
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