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D?U MÀU PASSION - AMONIAC MI?N PHí
màu s?c m?i c?a v? ??p - mà không có amoniac

 ??i di?n cho k?t qu? c?a s? tiên ti?n nh?t : D?U MÀU PASSION - amoniac mi?n phí v?i
h??ng th?m d? ch?u, không gây ra ch?ng ? nóng b?i vì amoniac mi?n phí, r?t th?m m? và
hành ??ng tôn tr?ng ??y ?? c?a da và tóc. Nó ??m b?o ph? sóng 100% v?i k?t qu? lâu dài.
Ngoài ra, công th?c c?i ti?n v?i ch?t chi?t xu?t t? ??trà xanh và lá ô-liu giúp b?o v? c?i thi?n
s? xu?t hi?n c?a tóc, làm cho chúng toàn thân h?n, m?nh m?, kh?e m?nh h?n và quan
tr?ng h?n v?i ?? sáng n?i b?t. 
 Shades  63 màu d?u có s?n trong t? nhiên - Natural INTENSE - ASH - VÀNG - ??NG
VÀNG - ??NG - Fancy - MAHOGANY - RED INTENSE - DEEP PURPLE - BEIGE -
SUPERLIGHTENERS - Booster 0.0 - OFFSET.
 ph??ng pháp s? d?ng : 
- Tr?n li?u : 1 ph?n d?u MÀU PASSION + 1 oxy Passion ;
- Tr??c khi các ?ng d?ng không g?i ??u, ?ánh nó m?t cách c?n th?n ?? lo?i b? b?t k? d?
thu?c x?t, fixers vv;
- T?i ?ng d?ng ch?i th??ng xuyên ?? phân ph?i ??ng ??u nhu?m h?n h?p và khuy?n khích
hành ??ng;
- T?c ??: phút 30/35. T?i h?t h?n, ?? m?t s? n??c trên tóc và nh? hóa h?n h?p thu?c nhu?m
?m áp còn l?i ch?i nh? nhàng. Ch? ??i m?t vài phút, sau ?ó r?a s?ch và r?a s?ch.
 h?p :.  3 chai 100 ml 
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