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S?C M?NH T?NG H?P MÀU
chuyên nghi?p v?nh vi?n màu kem-amoniac và PPD

Nghi th?c làm ??p Seliàr trình bày ??c ?áo và có giá tr? s?c m?nh t?ng h?p chuyên nghi?p
v?nh vi?n màu s?c: kem màu mà không amoniac và không t?ng c??ng v?i ??c bi?t t? nhiên
Synergy Paraphenylenediamine 'keratin' d?u Argan và h?t lanh và protein con ???ng t?
l?a.
Công th?c ??c bi?t cho phép m?t phân ph?i hi?u qu? h?n c?a SYNERGY synergistic vi
phân t? màu thu?c nhu?m cho m?t ph?m vi b?o hi?m hoàn h?o và ??ng ph?c c?a mái tóc
tr?ng. Làm cho n?ng ?? cao c?a t? nhiên thành ph?n ho?t ch?t quý báu và b?o v? l?nh ??
??t ???c c? c?u l?i là màu s?c t??i sáng vô cùng mãnh li?t và b?n là hành ??ng v?i s? tôn
tr?ng t?i ?a và ch?m sóc tóc và da ??u da ??u. ?? ??m b?o hi?u su?t t?i ?a c?a các d?ch v?
c?a các màu s?c mà không amoniac ' s?c m?nh t?ng h?p màu s?c nên ???c tr?n l?n v?i
các ??c bi?t Activator ACTIVATOR kem Seliàr kem synergistic trong s?c m?nh t?ng h?p.
s?c thái: s?c m?nh t?ng h?p màu s?c có s?n trong màu 63 ???c chia thành 13 series (t?
nhiên 'ASH' be 'TÍA' ??ng 'Vàng' g? g? 'ROSSI' RAJ 'Thêm' vàng nâu 'Ph?' tóc vàng b?ch
kim cát ??ng) và 3 LIGHTENERS; M?C 1 b?c và 1 trung l?p.
h??ng d?n s? d?ng: pha tr?n trong m?t phi kim lo?i bát 50 ml 75 ml ACTIVATOR kem
màu v?i SYNERGY SYNERGY (s?c m?nh t?ng h?p 100 ml 50 ml + màu Lighteners:
SYNERGY ACTIVATOR kem). Phân ph?i ??ng ??u các h?n h?p trên tóc khô ch?a ???c
r?a s?ch. Sau khi ch?p emulsify v?i vi?c ch?m sóc ' sau ?ó r?a s?ch k? l??ng tóc cho ??n
khi n??c tr? nên rõ ràng và NOURISHING d?u G?I SELIÀR ARGAN.
?óng gói: 100 ml ?ng.
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