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MÀU CREME
màu ??m ??c

Nó là m?t quá trình oxy hóa màu kem , mà k?t h?p hi?u su?t t?i ?a c?a các s?n ph?m t?i
m?t giá c? c?nh tranh.
Tính n?ng:
• 2 l?n h?n t?p trung ? thu?c nhu?m ??m b?o vùng ph? sóng hoàn h?o c?a mái tóc tr?ng
và c??ng ?? c?a ph?n x? tuy?t v?i;
• làm gi?m n?ng ?? c?a amoniac và Paraben mi?n phí ?? b?o v? tr?ng thái t? nhiên c?a s?i
tóc.
• th?m v?i m?t bó hoa tr?ng cho các b?o hi?m t?i ?u c?a mùi amoniac.
K?t qu? tìm ki?m:
• màu s?c m?nh m? và sâu , ??m b?o tính th?ng nh?t và tuy?t v?i con d?u;
• b?o hi?m 100% c?a mái tóc màu tr?ng.

màu: có 64 s?c thái chia thành 9 Series: vàng , t? nhiên, g? G? , AUBURN, ROSSI , ASH
BROWN/xanh, IRISÈ /, SUPER sét VIOLON.

h??ng d?n s? d?ng: MÀU CREME là ch? quá trình oxy hóa nhu?m cung c?p m?t pha
loãng 1 + 3. Cho m?t t?i ?u tr?n các ?ng d?ng trên tóc khô ch?a ???c r?a s?ch 30 ml 90 ml
c?a màu s?c OXYCREAM. T?c ?? màn tr?p là 30 phút t?ng c?ng và trong tr??ng h?p khó
kh?n màu tóc có th? nh?n ???c ??n 35 phút. Emulsify m?t cách c?n th?n. R?a s?ch m?t
cách c?n th?n và s? d?ng d?u g?i ??u EQUIVITAL POSTCOLORAZIONE.
Ph?m vi b?o hi?m:
• T? nhiên: tr?ng tóc b?o hi?m ? 100%. Mixable v?i t?t c? các ph?n x?.
• Ph?n x?: áp d?ng ph?m vi b?o hi?m t? 0% ??n 50% c?a mái tóc tr?ng bóng râm mong
mu?n.
• T? 50% ??n 100% c?a mái tóc tr?ng , pha tr?n các nuance v?i 1/3 s? ph?n ánh c?a giai
?i?u màu kem t? nhiên t?i ? cùng ?? cao. Ph?n x? và làm sáng lên ??n 3 tông màu.
• Siêu lighteners làm sáng lên ??n 4 và m?t n?a màu và b?n có th? áp d?ng lên ??n 60%
ma. B?n s? d?ng m?t s? 30 hay 40

?óng gói: 60 ml ?ng.
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