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JOANNA PROFESSIONAL COLOR BOOST KOMPLEKS
Odżywka tonująca kolor różowa 500 g
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent JOANNA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisJOANNA PROFESSIONAL COLOR BOOST KOMPLEKS Odżywka tonująca kolor różowa 500 g

Odżywka tonująca kolor Joanna Professional została specjalnie opracowana do stosowania w salonach fryzjerskich. Doskonale
neutralizuje niepożądany, żółtawy odcień włosów blond po rozjaśnianiu lub koloryzacji i znakomicie kondycjonuje włosy dzięki
składnikom odżywczym i nawilżającym. Nadaje ciepły, różowy refleks, którego intensywność zwiększa się stopniowo po kilkakrotnym
użyciu. Formuła kosmetyku wzbogacona jest o mikroproteiny, dzięki czemu włosy nabierają pięknego blasku, pozostają lekkie i miłe w
dotyku. Kompozycja zapachowa sprawi, że Twoje Klientki poczują wyjątkową przyjemność i relaks podczas pielęgnacji. Składniki
aktywne: kompleks ColorBoost - neutralizuje niepożądany, żółtawy refleks, nadaje ciepły różowy odcień i blask. Profesjonalne rezultaty:
lśniący, beżowy odcień włosów z różową poświatą, neutralizacja niepożądanego żółtawego odcienia na włosach blond, włosy miłe w
dotyku, gładsze i w lepszej kondycji.

Cierpisz z powodu niewyrazistego i nudnego koloru włosów? Z odżywką koloryzującą Joanna Professional możesz o tym zapomnieć! To
produkt niosący za sobą zbawienne rezultaty dla twoich włosów. Odżywka zapewnia natychmiastowy efekt, który utrzymuje się od 3-4
myć, stopniowo wypłukując się. Profesjonalna formuła oparta jest o składniki intensywnie kondycjonujące i wyselekcjonowane barwniki.
Bez udziału wody utlenionej i amoniaku już w 3 minuty, w prosty i skuteczny sposób pozwala intensyfikować, odświeżać lub zmieniać
refleks włosów.Poznaj wszystkie cechy produktuSkładnik aktywny kompleks ColorBoost - intensyfikuje i podkreśla popielaty
odcień;Profesjonalne rezultaty jak z salonu fryzjerskiego - pozbawiony żółtego refleksu, odświeżony odcień włosów; wyjątkowy połysk i
wygładzenie; włosy bardziej elastyczne i miękkie w dotyku;Green Dot - produkt ma swój wkład w budowę i funkcjonowanie systemu
recyklingu;Twoja codzienna rutyna z kompleksem ColorBoost z linii Professional marki JoannaNajlepsze rezultaty osiągniesz stosując
regularnie szampon i odżywkę. Nie czekaj, sięgnij po cały zestaw profesjonalnych produktów przeznaczonych do stosowania w
salonach fryzjerskich z kompleksem ColorBoost i odśwież odcień swoich włosów.
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