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t? ng? amoniac mi?n phí 100% và không có paraphenylenediamine phù h?p cho t?t c? các
lo?i khách hàng và ??c bi?t là nh?ng khu v?c ?ó là nh?y c?m và d? b? kích thích. s?n ph?m
??m b?o s? tôn tr?ng t?i ?a cho tóc c?u trúc và s? cân b?ng c?a da. Dermatologically th?
nghi?m. Thêm màu s?c Deveraux d?a trên công ngh? ??c bi?t hcs (cao l?nh h? th?ng),
m?t công ngh? chuyên nghi?p cho phép, không s? d?ng amoniac, cho làm ??p ngay c? tóc
c?a nh?ng ph? n? ??c bi?t nh?y c?m, màu s?c và b?o hi?m. Công ngh? hcs các c?n c? c?a
nó hi?u qu? trên khéo léo k?t h?p 3 y?u t?:
Cu?i cùng th? h? s?c t?, ch?t l??ng cao và ?? tinh khi?t cao, ?n ??nh, t?p trung, có th? xâm
nh?p d? dàng trong tóc và ??m b?o t?i ?a ph?m vi b?o hi?m v?i mái tóc tr?ng và m?t màu
v?i naturalness ??ng b?t th??ng và t?a sáng.
ARGININE, axit amin ph?n c?a t? nhiên gi? ?m mao m?ch y?u t? th?c hi?n m?t tàu sân bay
c?a ti?n (màu s?c t?) và c? c?u l?i các hành ??ng trên tóc. Tài s?n quý giá này ???c ??c
tr?ng b?i các phân t? nh? th?m sâu xu?ng các s?i m?ng nh?t c?a v? cây. B?ng cách này
arginine, b?i các ràng bu?c cho ti?n, ?a thích s? xâm nh?p nhanh chóng c?a các màu s?c
c?a tóc ??m b?o tính th?ng nh?t t? g?c r? ?? k?t thúc, tránh s? d?ng n?ng ?? cao c?a ch?t
ki?m.
S?a protein, ??c bi?t là liên quan v?i các t? bào da.

s?c thái: 35 s?c thái.

??nh d?ng: 50 ml.
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