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TRÀ DIANTEA
tóc màu kem

Mong mu?n cho màu t? nhiên và hi?n ??i?
Mong mu?n cho bìa và sáng chói?
Mong mu?n ???c b?o v? làn da m?m m?i và bóng tóc?
Các KOMIS v?i dòng DIANTEA màu c?a nó nh? 40 n?m kinh nghi?m nh?n ra nh?ng ham
mu?n v?i m?t d?ch v? màu v?i ?? tin c?y r?t cao và kh? n?ng dung n?p. Các nghiên c?u
siêng n?ng và các xét nghi?m c?a ??i ng? k? thu?t c?a nhà s?n xu?t màu KOMIS '
DIANTEA ' liên t?c mang l?i nh?ng c?i ti?n ?áng k? cho các thành ph?n c?a thu?c nhu?m '
??t s? chú ý t?i ?a ??n an toàn ' ?? vô h?i ??n kh? n?ng dung n?p c?a s?n ph?m và sinh
s?n Trung thành c?a màu. ?? có ???c nh?ng k?t qu? này, các k? thu?t s?n xu?t m?i nh?t
luôn áp d?ng b?ng cách ki?m tra ch?t l??ng t? ngu?n g?c c?a nguyên li?u ??n s?n ph?m
hoàn ch?nh. DIANTEA màu có m?t lo?t các s?c thái ?? ?? ?áp ?ng t?t c? các nhu c?u màu.

s?c thái: có s?n trong 51 s?c thái chia trong CHU?I: t? nhiên (8) ' ceneri (6) ' dorati (5) '
mogano (4) ' RAME (10) ' VIOLA (4) ' FANTASIA (8) ' CORRETTORS (2) ' schiarenti (3) '
SUPERSCHIARENTI (1).

cách s? d?ng: ?? pha tr?n chu?n b? trong m?t bát phi kim lo?i 1 m?t ph?n c?a màu kem:
1 và m?t n?a c?a oxy hóa (50 gram kem-75 g oxidizer): b?n s? có ???c m?t trang bìa hoàn
h?o v?i m?t màu sáng. Trong tr??ng h?p b?o hi?m giai ?i?u-on-Tone, s? d?ng ch?t ôxi hóa
20-Volume. Trong tr??ng h?p b?o hi?m ánh sáng trung bình ' s? d?ng oxidizer t?i 30 kh?i.
Trong tr??ng h?p sét v?i superlightenings ' s? d?ng oxidizer t?i 40 kh?i l??ng.

?óng gói: 100ml ?ng.
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