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    FANCIFULL RINSE

 

  

  FANCIFULL את ההתבהרותהישירהשעשתה היא שטיפה
זה קל עבור נשים רבות צבע השיער שלהם. הצבע הייחודי
ומקורי להחיותהישיר ללא שטיפה, קלה ומהירה ליישום :.
היא ממריאה עםשמפוולא משאירה עקבות על העור,
כריותובגדים גוונים הואמגוון רחב ושלם של גוונים : 5 טבעי:
12 זעם שחור - שחור, 13 נשיקת שוקולד - חום כהה ; 16
דבש נסתר - בלונדינית 19 שמנת מתוקה בינוני, - בלונדיני
בהיר ; 21 חום קטיפה - חום, 2 נחושת : 32 נחושת מזל -
נחושת אור, 6.64 להבה חשמלית - נחושת אדום ;
GOLDEN 6 : 3 שושן 25 ,אובורן - דעת קל בהיר חום
מוזהב - קסם זהב, זהב 26 - אור זהוב, 27 מפתה טופי -
בהיר מאוד זהב, 35 רק אפרסקי - מישמש בלונדיני, 95 זהב
מטורף - זהב מטורף ; bEIGE 3 : 56 ביישן בלונדינית - בז'
בהיר, בז' 57 חצופה - פנינה בצבע בז' ; 59 איילה עדינה -
חיוורת קטר בז' ; LIGHT ASH 1 : 18 חול הסתחרר -
chiarocenere לונדיני ; ASH 1 : 53 אפר - ביישן סגול ;
לבן פלטינה : 43 פלטינה בתוספת לבנה - פלטינה אפורה 3
: 41 פלדה אמיתית - אפור פלדה, 42 רירית כסף - כסף אור
; 50 צל ירח - 51 ערפל צנוע - בצבע אפור בהיר, 2 סגולים
:. 49 לבנה חוצפן אולטרה - לבנה במיוחד, 52 חוצפנים לבן
- לבנה טהור תיבת : 360 מיליליטר בקבוקי 
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