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MAJIROUGE RUBILANE
th? h? m?i c?a màu ??

nh? các b?ng sáng ch? 

 ti?n thân Rubilane, các, tính n?ng m?i Red lâu dài sâu và r?c r? :
-. Ph?n ánh nhi?u h?n c??ng ?? cao và phát sáng có th? ph?n chi?u ánh sáng nh? m?t
viên h?ng ng?c
- D?u g?i ??u dài dài sau khi g?i ??u cho m?t s? ph?n ánh trung thành trong th?i gian có
th? duy trì ?? sáng và ho?t bát ??m b?o vùng ph? sóng hoàn h?o m?t mình và trong h?n
h?p
.-. Th?m chí nhi?u h?n ?i?u tr? nh? vào các polymer Rhéocontrol mà làm cho các s?i th?m
chí ??ng ??u h?n và ???c b?o v? b?ng cách làm giàu màu s?c c?a s? ph?n x? và ?? bóng
cho m?t cosmeticità t?i ?a
 s?c thái 
5 màu ?áng yêu c?a màu ?? :
6.64 T?I BLONDE ??NG RED, RED MAHOGANY BROWN 05:56, 07:40 ??NG BLONDE
INTENSE, ??NG BLONDE MAHOGANY 07:45, 05:46 BROWN ??NG RED.
 Ph??ng pháp s? d?ng : 
Tr?n 50 ml kem v?i 75 ml oxydant s? 1 - s? 2 (20 vol -. 30 vol.).
Th?i gian cài ??t 35 phút. gói 
50 ?ng ml.

 Majirouge RUBILANE DM5 
S?c thái c?a màu tím và màu ?? tinh khi?t nh?t, sâu và m?nh m? :
-
Th?ng nh?t hoàn h?o- Pure, ph?n x? siêu sáng ;
- Tuy?t v?i niêm phong
.Các s?c thái và DM5 Rubilane không ???c tr?n l?n và t??ng ???ng v?i 100 % c?a
tóc tr?ng.
- Công su?t Sáng Lên ??n 3 t?n ;
- Chu?n b?: 1 + 75 ?ng ml;
-. Oxydant n º 1 /2 ??n 20/30 vol
 ph??ng pháp s? d?ng :.  th?i gian ph?i sáng 35 phút 
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