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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
màu gel cream công th?c nh? n?u nó có ch?a m?t m?t n? tóc

Th?m quy?n Chuyên nghi?p Revlon trong màu s?c, k?t h?p v?i các tiên ti?n nh?t tóc ?i?u
tr? và M? ph?m thành ph?n '?ã t?o ra COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO'm?i v?nh
vi?n màu kem gel xây d?ng n?u nh? Nó bao g?m m?t m?t n? tóc.
Màu s?c hoàn h?o và mái tóc ??p cho ?n.
Tính n?ng và l?i ích:
• nuance belle ' ?áng tin c?y và b?n v?ng;
• ??c quy?n công th?c nhu?m màu các k?t qu? v?n h?p d?n cho ??n khi báo cáo ti?p theo;
• trông t? nhiên;
• màu xám bao ph? lên ??n 100%;
• t?i ?a ánh;
• tóc tám l?n sáng h?n so v?i tr??c khi t?y tr?ng màu tóc;
• shinier tóc tóc t? nhiên hai l?n;
• tôn tr?ng t?i ?a cho mái tóc v?i m?t s? pha tr?n ??c quy?n c?a polyme l?nh các ??i lý và
nâng cao các phân t? th?m M? ?? pamper ch?m sóc và b?o v? tóc trong quá trình màu
s?c;
• tóc hai l?n nhi?u kh? n?ng ch?ng v? h?n tr??c khi nhu?m trên tóc t?y tr?ng;
• ?m ??t và khô tóc d? dàng h?n ?? g? r?i vi?c s? d?ng sau khi s? d?ng. Ch?i glides tr?n
tru ngay c? trên tóc;
• k?t c?u m?i kem và d?o dai h?n là d? dàng ?? pha tr?n và áp d?ng;
• h??ng th?m m?i.
Nguyên t?c ho?t ??ng:
• ki?m soát quá trình oxy hóa ?? t?t h?n phân ph?i các s?c t? trong thân cây c?a tóc;
• nhi?u oxy hóa colorings ??m b?o tính ??ng nh?t chromaticity màu s?c và c??ng ??;
• c? th? thu?c nhu?m C5 ng??i hi?n t?ng v? ??p ' vivacity và c??ng ?? cao c?;
• m?i phân t? phát sáng v?i m?t hành ??ng kép cho m?t hi?u ?ng g??ng trong th?i gian dài;
• tiêm acid hyaluronic ?ó là d??ng ?m da;
• soy protein mà nuôi d??ng ' ??i m?i và chu?n b? ?? nh?n ???c màu tóc theo các ?i?u ki?n
t?t nh?t;
• h?n h?p c?a các ??i lý ?? ?i?u tr? tóc b?o v? s? toàn v?n c?a l?p bi?u bì tóc và niêm
phong các l?i khuyên t?t cho m?t cái nhìn mà ?ã ??a ch?m sóc.
s?c thái: m?t bó hoa màu s?c phong phú và ?a n?ng 95 b?i v? ??p.
ph??ng pháp s? d?ng: tr?n t? l? là 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + màu Creme Peroxide = 150
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ml. Th?i gian ph?i sáng cho các ?ng d?ng ??u tiên trên tóc t? nhiên là 20 phút. ?? dài và l?i
khuyên và 30 phút. cho r?. Tái sinh: ?i?u tr? m?c l?i cho 20-25 phút 'áp d?ng trên nh?ng
ng??i khác' n?u c?n thi?t ?? cho 5-10 phút.
T?ng th?i gian: 30 phút.
Ch?ng tóc: 40 phút.
?óng gói: 60 ml ?ng.
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