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ColorDesign Permanent Color là màu s?c ???c xây d?ng v?i các s?c t? t?t nh?t và nguyên
li?u t?t nh?t có s?n trên th? tr??ng, v?i giá c? thu?n l?i nh?t.

L?A CH?N MÀU S?C PHONG PHÚ
Nh? nhi?u l?a ch?n màu s?c phong phú (140 s?c thái trong ?NG 100ml), Colordesign cho
phép ki?m soát c??ng ?? màu th?c s? và tông màu r?c r?. M?t lo?t trung tính ??m b?o ??
ph? c?a tóc tr?ng và m?t lo?t sô cô la, t?t c? ??u th?i trang h?n cho qu? mâm xôi ngày nay.

R?C R? VÀ ?? SÁNG
?? sáng và ?? sáng là chìa khóa khi s? d?ng các s?n ph?m thu?c nhu?m Colordesign.
Ng??i tô màu có th? ch?n màu s?c hoàn h?o cho t?ng khách hàng tùy thu?c vào vi?c b?n
mu?n có hi?u ?ng m? hay m?.

b?n
Vi?c x? màu r?t nh? và có tông màu. K?t qu? là m?t màu s?c vô song không bao gi? x?
vào m?t tông màu không mong mu?n ho?c b?t ng?.

KHÔNG CÓ BI?N TH? ?NG ??N ?NG
Colordesign ???c s?n xu?t t?i m?t s? nhà máy công ngh? tiên ti?n nh?t trên th? gi?i, 100%
máy tính và robot, mà không có b?t k? s? can thi?p nào c?a con ng??i, ??m b?o công th?c,
h?n h?p và bao bì hoàn h?o và không có bi?n th? t? ?ng này sang ?ng khác.

KHÔNG CÓ MÙI HÓA CH?T N?NG
Màu s?c thi?t k? màu s?c có h??ng th?m t?t nh?t trên th? tr??ng. Không có mùi amoniac
n?ng, ch? là m?t mùi h??ng nhi?t ??i d? ch?u không bao gi? xâm nh?p ho?c hung d?.

HI?U QU? B?O V?
C? s? bao g?m m?t ph?c h?p các ch?t m? ph?m ???c l?a ch?n cao, bao g?m ALBA WAX
(sáp ong), CERAMIDE A2 và HYDROLIZED KERATIN ??m b?o ho?t ??ng làm d?u các t?
bào da và tái c?u trúc, ?i?u hòa c?u trúc c?a tóc. Nó c?ng ch?a m?t polymer cation
POLYQUATERNIUM-22 hoàn thành hành ??ng ?i?u tr? b?ng cách b?o v? tóc ?? l?i nó
m?nh m? và sáng. H?n 90% c? s? ???c ??i di?n b?i t?t c? các ch?t ?i?u hòa t?o nên kem tô
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màu Colordesign.

cách s? d?ng:
TH?I GIAN ??T (PHA LOÃNG 1:1,5):

5/10/20 T?p. – Th?i gian 35 phút
30 T?p. – Th?i gian 40 phút
40 T?p. – Th?i gian 45 phút
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