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?? BÓNG
Bán kiên c? màu vào kem nh? hoàn toàn và amoniac mi?n phí, cung c?p m?t giai ?i?u
không tích c?c trên các giai ?i?u cho mái tóc c?a b?n. Màu s?c cu?i cùng r?a lên ??n 20,
h?i làm gi?m c??ng ?? sau m?i d?u g?i ??u.
h??ng d?n s? d?ng: áp d?ng cho tóc khô kh?n ho?c khô, s? d?ng m?t bát và bàn ch?i.
Các ?ng d?ng trên Virgin tóc: tr?n/TIGI b?n quy?n © olour bóng màu b?n mu?n v?i nó TIGI
Activator kem b?n quy?n © olour t? 1,5%, 8,5 5 volumes/volumes/volume/6% 2,55% ho?c
20; áp d?ng h?n h?p tr?c ti?p vào g?c, gi?a chi?u dài và k?t thúc và ?? trong 20 phút.
?óng gói: 60 ml ?ng.

THANG MÁY
Th??ng tr?c màu brightens, trung hòa và m?t d?n vào m?t ?ng d?ng. Lên ??n 5 c?p ?? c?a
Nám trên tóc t? nhiên. Nó có th? ???c s? d?ng trên tóc t? nhiên, ánh sáng ho?c t?i. Màn
tr?p th?i gian 35 phút (lên ??n 45 phút trên kháng tóc).
ph??ng pháp s? d?ng: áp d?ng TIGI copyright © olour lift trên tóc khô, ch?a ???c r?a
s?ch, b?ng cách s? d?ng m?t bát và bàn ch?i. S? d?ng trên da ??u ho?c tóc v?i kem
Activator TIGI copyright © olour (t?i ?a 40 volumes/12%). Các ?ng d?ng trên Virgin tóc:
tr?n bóng râm TIGI copyright © olour lift nào v?i Activator nó kem b?n quy?n © olour t? 5
volumes/1.5%, 8,5%, 6 volumes/volume/2.55 20%, 30% ho?c 40 t?p/t?p 9/12%. Áp d?ng
h?n h?p trong 2,5 cm trên r?, gi?a ?? dài ?? k?t thúc. ?? trong 20 phút. Tr?n và áp d?ng
trên r?. ?? trong 35 phút (lên ??n 45 phút trên tóc/dày s?m màu h?n và kh? n?ng ch?u).
?óng gói: 60 ml ?ng.
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