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VOILÁ 3 c INTENSE có m?t công th?c ??c ?áo và r?t sáng t?o, mà t?ng h?p b?i cùng m?t
tên 3 c: vùng ph? sóng,
màu s?c, làm ??p. Tính n?ng và l?i ích:

• b?o hi?m 100% c?a grey tóc: áp d?ng Hu? và ph?n ánh ???c l?a ch?n v?i các khách
hàng cho ??n gi?n c?a công vi?c c?a th? làm tóc;
• H? th?ng REDCOUPLE công ngh?: b?o hi?m, lâu lâu dài và phi th??ng c??ng ?? ph?n x?
(55/66/44 series...)/. 64);
• trung thành v?i các bi?u ?? màu s?c: t?o thu?n l?i trong s? l?a ch?n c?a các s?c thái cho
công vi?c hàng ngày c?a các th? làm tóc;
• ch?ng oxy hóa và gi?m béo h? th?ng m?i: c?i thi?n l?u ý kh?u giác và kéo dài th?i gian
c?a quá trình oxy hóa h?n h?p;
• Kem ng?c trai: k?t c?u kem và xu?t hi?n th?m M?;
• h??ng th?m m?i v?i hoa h?ng và hoa nhài: d? ch?u và làm gi?m s? nh?n th?c v? mùi
amoniac.
Nguyên t?c ho?t ??ng:
• th?y phân keratin, protein th?m th?u sâu vào cho ch?t và ?? ?àn h?i;
• 18 keratin axit amin có m?i quan h? tuy?t v?i v?i keratin trong tóc và ??o lu?t gi? ?m sâu;
• ?i?u hòa c? th? tuân th? các s?i tóc ??m b?o êm ái và manageability cho mái tóc ?m ??t
và khô;
• b? trì hoãn quá trình oxy hóa phép màu ?? xâm nh?p hi?u qu? h?n mà không làm h?ng
các l?p da ngoài;
• con d?u s?c t? có hi?u l?c ?ang b? m?c k?t trong các v? ngoan c??ng b?o hi?m ??m b?o;
• ti?u h?c và trung h?c s?c t? có hi?u l?c Symphony gi?a nh?n ???c t?i ?a s? hài hòa gi?a
màu s?c và ph?n ánh;
• bóng có hi?u l?c mà cung c?p cho tóc m?m m?i và t?ng c??ng ph?n x? ánh sáng.
s?c thái: VOILA 3 c INTENSE là có s?n trong màu s?c h?n 100.
ph??ng pháp s? d?ng: tr?n t? l?: 60 ml 90 ml Voila Voila d? d?i Ossidant kem + 3 c. Mái
tóc ng?n/trung bình th?i gian ti?p xúc: áp d?ng màu d?c theo chi?u dài và M?o và ?? l?i
trên 20 phút. Áp d?ng các màu s?c trên r? và ?? l?i cho nhau 25 phút. T?ng th?i gian: 45
phút. Mái tóc dài: áp d?ng b?t ??u t? k?t thúc và ?? l?i trên 15 phút, 20 phút ho?c 25 phút.
T?ng th?i gian: 60 phút. Ch?nh s?a: áp d?ng màu s?c trên m?c l?i. T?c ?? màn tr?p t? 30
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??n 45 phút. Thêm Nám series: áp d?ng màu s?c ch? trên r? (??i v?i ch?nh s?a). T?ng th?i
gian: t? 30 ??n 45 phút.
?óng gói: 60 ml ?ng.
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