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TH?C V?T ??T
tóc d?a trên rau màu

Là m?t màu th?c v?t d?a trên k?t h?p các th?c v?t chi?t xu?t tinh khi?t ch?t màu; Sáng t?o:
s?c m?nh phi th??ng • tho?i mái dành cho các chuyên nghi?p ' ??n màu s?c m?t cách t?
nhiên cho c? th? và silkiness ??n c?u trúc tóc;
• B?o hi?m: cung c?p ph?m vi b?o hi?m xu?t s?c trên t?t c? các lo?i tóc;
• B?o v?: s? tôn tr?ng tuy?t ??i c?a tóc và da ??u là công th?c t? nhiên c?a mình có m?t
hành ??ng nh? nhàng và emollient ' c?ng nh? m?t bóng tuy?t v?i.
• Ti?n nghi: thành ph?n hoàn toàn t? nhiên c?a nó không phát ra b?t k? mùi gây phi?n
nhi?u ' không gây ng?a và ??t cháy cho m?t c?m giác tuy?t ??i t?t ???c.
màu: 4 màu c? b?n: trung tính '??ng' vàng ' MINK; 5 s?c thái th?i trang: Mun '?t 'lúa' sô cô
la' g? g?.
h??ng d?n s? d?ng: tr?n các nuance v?i b? n??c ? t? l? 1:5 cho ??n khi h?n h?p kem. Làm
cho m?t lo?i d?u g?i preparer nh? d?u g?i ??u ch?ng tu?i EVOQUE ki?m ' THOA và áp
d?ng h?n h?p ?? che tóc t? g?c ?? tip. Thu th?p nh?ng mái tóc trên ??u và bao v?i b?c
nh?a c?a cô ' ?? l?i trên 30/40 phút v?i ngu?n nhi?t và r?a cho ??n khi n??c tr?ng. Áp d?ng
m?t ho?c hai l?n và sau ?ó g?i SHAMPOO ?i?u hòa kem EVOQUE CHROMALIFE
EVOQUE CROMALIFE m?t n? màu an toàn. R?a s?ch m?t l?n n?a và ti?p t?c v?i phong
cách. H?n 50% da tr?ng tóc hay ??c bi?t là v?t li?u ch?u l?a: tr?n các nuance v?i n??c ? t?
l? 1:3. ??i v?i các ?ng d?ng ch? 25-30 phút ?? th?c v?t ??t.
?óng gói:
• S?c thái c? b?n ???c ?óng gói cho m?i 500 gram.
• Các s?c thái c?a th?i trang ???c ?óng gói cho m?i 100 gr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

