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ensimmäinen hapettumista väri, joka ylistää
räyskä- ja kirkkaus vastaa Valokuvaseinä
avullaInnoittamana diffraktio valo , CARMEN
kokemus voit hallita värin ja loputon muunnelmia
täydelliseksi.Kokemus väritys konsolidointi ,
Eugene pysyvästi laboratorioiden, todellakin,
yrittänyt kehittää häikäisyä ja kiiltoavärit Carmen
muotoilussa. Heijastavat Valokuvaseinä
järjestelmä , innovatiivisia sitovaa erityisiä ja
Kvaternaariset ammoniumsuolatantioksidantti
agentti voidaan lisätä huomattavasti väriaineiden
ja CARMEN kiilto. Pohja kerma on runsaasti
rasvaa siitä vihannesten otteita CARMEN värit
leviää tasaisesti sydän hiukset kuitua on säilyttää
hydrolipidic elokuva. Houkuttelee keratinous
kuidut heijastavat Valokuvaseinä järjestelmän
kiinni kuin magneetti muodostaa tuppi, joka
heijastaa valoa ja väri ja kiilto vahvistaa hiuksen
pintaa. TULOKSET• sublimaatio reaktioista.•
äärimmäisen loistaa,• kattavuus harmaiden
hiusten 100 prosenttiin.• kestävä väri;• 3 kertaa
enemmän pehmeyttä;• + 70 % parantaminen

https://beautybazar.it
https://beautybazar.it
https://globelife.com/info
https://globelife.com/info
https://globelife.com/info
https://beautybazar.it
https://beautybazar.it
https://beautybazar.it


districamento. CARMEN on myös sisältää
hajuvettä luoma suuri profumista Grasse tiiviissä
yhteistyössä colorist. Persikka makeus mukana
valmistelemaan tietä aikana Siro kimpussa
valkoisia kukkia tai suljin yhdistämisille herkkä
seteleiden myski. Hienostunut ja herkkä Alliance
viehättävästi käyttäen tuotteen. sävyjä: laaja
valikoima vivahteita 96 jaettu 10 + 6 ,
chromatique, sarjan ja 2 luonnon vaihtelee:
luonnollinen kylmä , luonnollinen, MAHONKI ,
IRISÈ, Kultainen VIULUT BLUE ASH BROWN ROSSI,
, SUPER VALKAISUUN on PUNARUSKEA.
käyttöohjeet: luonnon sävyjä ja pohdintoja
sekoitus 1 + 1 ja valittu OXICREAM. Seos valinta
vaikuttavat % valkoiset hiukset:• 0 50 prosenttia
valkoiset hiukset: valittu ääni + 20 OXYCREAM
vol.• 50 100 % harmaiden hiusten: valittu sävy +
taholta puolet samalla korkeudella ääni + 20
OXYCREAM vol. tyvelläJos haluamasi väri on
yleensä kultainen heijastus sekoitus luonnon
kanssa.Jos haluttu väri yleensä kylmää pohdintaa
sekoittaa luonnon kylmä. Keventää jopa 3 sävyin
ja OXYCREAM 30 tilavuusprosenttiaSuper
valkaisuun sekoitus 1 + 3 kanssa valittu
OXYCREAM. 1000-sarjan vaalentaa 4 5 sävyin ja
OXYCREAM 40 vol ja koskee vain luonnolliset
hiukset.2000 sarjan vaalentaa 4 5 sävyin ja
OXYCREAM 40 vol ja koskee 60 painoprosenttia
valkoiset hiukset.Värit (violetti sininen vihreä
keltainen oranssi punainen) parantaa tai
neutraloida vivahde Carmen.Valmista
ensimmäinen sekoitus Carmen 1 + 1 (60 ml
valittu väri + 60 ml OXYCREAM 20 tai 30
tilavuusprosenttia). Lisätä neljännen (30 ml) puoli
(60 ml) valittu väri happea lisäämättä. Jätä 30
min. Suuri osa valkoiset hiukset voit lisätä väriä
vain vaihdettaessa pituus vinkkejä. pakkaus: 60
ml tuubi.
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