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MÀU LUMINITY
Chuyên nghi?p m?m m?i và ch?t l?ng kem Demi-v?nh vi?n màu s?c

Demi-v?nh vi?n màu là amoniac mi?n phí màu PBF nh?ng ??n ?ây mà ?áp ?ng màu s?c
th??ng xuyên nh?t yêu c?u và gi?i thích nh?ng hi?u ?ng th?i trang trendiest. Cung c?p cho
tóc m?t màu iperbrillante và regenerates h? nh? công ngh? xây d?ng d?a trên s? h?p nh?t
c?a hai thành ph?n ho?t ??ng sáng t?o, k?t c?u và Re-Luminescina ph?c t?p. C?ng bao
g?m da tr?ng tóc t? nhiên, mà không có Nám c? s?. K?t c?u m?m m?i và ch?t l?ng kem, d?
?ng d?ng, cho phép gi?m th?i gian c?a d?ch v?; Các c? s? có oleic ph?c t?p PEG-TH,
hành ??ng cho s? h?p th?, ??m b?o r?ng k?t qu? ph?c ngay c? trên tóc v?i c?u trúc
cuticular và m?c ?? c?a màu s?c; Các s?c t? t? cân b?ng tr?ng l??ng phân t? r?t lý t??ng
cho các ?ng d?ng tr?c ti?p trên t?y tr?ng: ?i?u này có ngh?a là repigmentation h?n bao gi?
h?t. LUMINESCINA là m?t thành ph?n c?p b?ng sáng ch? c?a th? h? m?i có th? h?p th? tia
c?c tím và bi?n chúng thành m?t ngu?n ánh sáng m?i ???c ném tr?c ti?p lên tóc, t?ng ??
sáng. Luminescina b?n nh?n ???c t? mullein, cánh hoa th?c v?t hi?n di?n trong khu v?c
toàn b? ??a Trung H?i. Ngoài ra, trong ?ng nghi?m các bài ki?m tra cho Luminescina ho?t
??ng nh? m?t ??i kháng m?nh c?a hình ?nh-oxy hóa stress, ch?ng l?i các g?c t? do. Ph?c
t?p l?i thêm ho? ti?t cho là m?t phân t? có ngu?n g?c t? l?a và bao g?m toàn b? b? m?t c?a
tóc màu v?i m?t b? phim m??t và c?ng r?n, cung c?p cho tóc m?t m?m và m?n. C?ng c?
??nh bên trong màu s?c t?, duy trì c??ng ?? c?a nó.

màu s?c: t? nhiên, 8 5 20 s?c thái trong ?ó: ?m màu be, nâu và màu be 5 2 l?nh ?áp ?ng
hoàn h?o các nhu c?u c?a mái tóc màu nâu và mái tóc vàng.

?óng gói: ?ng 80 ml.
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