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Goldwell men reshade lotion do
tuszowania siwizny 4CA popielaty
średni brąz
Cena

83,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

402160914010

Producent

GOLDWELL

Opis produktu
Goldwell Men ReShade Power Shot - kolorant do dyskretnego tuszowania siwizny dla panów

Kolorant Power Shot z serii Men ReShade to rodzaj delikatnej farby bez dodatku amoniaku stworzonej i przeznaczonej specjalnie dla panów chcących dyskretnie i szybko zadbać o młody
wygląd.

System Men ReShade gwarantuje ukrycie siwizny w 5 minut - pozwala na uzyskanie naturalnego, dyskretnego koloru bez użycia amoniaku.

Mężczyźni mogą się teraz poczuć młodziej. Nie ma potrzeby umawiania się na usługę koloryzacji, tak nielubianej wśród mężczyzn. Nowa, innowacyjna seria Goldwell Men ReShade jest
najbardziej męską formą zatuszowania siwizny. Nowoczesna Hybrydowo-Pianowa Technologia gwarantuje naturalną i transparentną redukcję siwizny dla uzyskania męskiego i naturalnego
efektu. Nie widać nawet siwego odrostu i nie ma czerwonego odcienia przy wypłukiwaniu się koloru.

Usługa tuszowania siwizny tak prosta, jak mycie włosów!

Men ReShade jest produktem, który efektywnie redukuje siwiznę i jego zastosowanie jest podobne do mycia włosów i równie szybkie. To doskonały produkt dla mężczyzn, którzy chcą
natychmiastowej i dyskretnej usługi, bez umawiania się na wizytę w salonie. Aby uzyskać naturalny i zrelaksowany wygląd potrzeba tylko 5 minut.

Sposób użycia: Zmieszać kolorant i aktywator w proporcji 1:1. Stosując specjalną butelkę, odmierzyć po 20 ml. Mieszankę nakładać na suche włosy. Obfitą ilość otrzymanej mieszanki nanieść
na całe włosy, wmasować. Pozostawić na 5 minut bez dodatkowego ciepła. Następnie dokładnie spłukać. Umyć szamponem i stylizować.

Pojemność: 4 x 20 ml

Opakowanie nie zawiera aktywatora.

Mężczyźni mogą się teraz poczuć młodziej. Nie ma potrzeby umawiania się na usługę koloryzacji, tak nielubianej wśród mężczyzn. Nowa, innowacyjna seria Goldwell Men ReShade jest
najbardziej męską formą zatuszowania siwizny. Nowoczesna Hybrydowo-Pianowa Technologia gwarantuje naturalną i transparentną redukcję siwizny dla uzyskania męskiego i naturalnego
efektu. Nie widać nawet siwego odrostu i nie ma czerwonego odcienia przy wypłukiwaniu się koloru.
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