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NATÍ MÀU
tô màu trong d?u gel mà không Ppd, amoniac và Resorcinol

Công ngh? tiên ti?n, nh? h? th?ng sáng t?o là ??c bi?t thích h?p cho tóc tinh t?
micromolecular, khai thác và nh?y c?m tinh t? nh? t? nhiên nuôi d??ng cành và có hành
??ng antipruritic nh? nhàng.
Base + ph?n x?: m?t h? th?ng duy nh?t ?? t?o ra các tùy ch?nh màu s?c •.
• b?o hi?m 100%, ngay c? v?i mái tóc dày.
• T?y tr?ng 4/5 t?n.
• Kh? n?ng ch?u v?t.
• Hi?u ?ng 3D.
H? th?ng, hoàn toàn cân b?ng, làm gi?m ?áng k? hàng t?n kho, cung c?p m?t màu duy
nh?t.
s?c: t?o ra v?i 10 c?n c? và 10 ph?n ánh m?t cách hoàn h?o nh?, cung c?p m?t h? th?ng
duy nh?t ?? so?n các s?c thái màu toàn b? th? m?c 120 v?i m?t c? ch? ??n gi?n.
-T? nhiên SERIES 3,0 4,0 1.0, 2.0, c?n c?: 5.0, 6.0, 7,0, 8.0, 9,0, 10,0,,.
-Ph?n ánh SERIES 1 2 3: ASH, tím, vàng, ??, g? g?, ??ng, 4 5 6 64 31 43 TITIAN ??, h?
PHÁCH, HAVANA, 53.
h??ng d?n s? d?ng:
-T? nhiên SERIES: s? d?ng trong h?n h?p v?i hai OXI ôxi hóa kem nh? t??ng. Khi h?n h?p
v?i s?c thái
Ph?n x? cho phép t?t c? các ph?m vi ghi trong bi?u ?? màu s?c c?a chúng tôi.
-Ph?n ánh SERIES: s? d?ng trong h?n h?p v?i các c? s?.
V?i hai OXI t?o s?c thái th?i trang.
-??i v?i tiêu chu?n màu s?c: tr?n 1:1 (25 gram BASE + 25 g + 50 g REFLEX nh? t??ng);
-cho 1:1.5 tr?n ultralift (40 g BASE + 10 gr 40 t?p 75 gr ph?n ánh màu xanh + nh? t??ng)
và 1 + 2 cho khó kh?n ?? làm sáng tóc (40 g BASE + 10 g 100 g ph?n ánh màu xanh + 40
kh?i nh? t??ng).
B?n có th? thay ??i t? l? h?n h?p tùy thu?c vào k?t qu? b?n mu?n.
bao bì: chai 150 ml
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