Galaxy Liquid & Foam Hair Color
رنگ موی کهکشانی لیکویید و فوم ( رنگ مشهور به کف موس منیر ) آماده شده در پکیج تقریبی
برندAMERICAPIGMENT
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میلی لیتر با

که توسط تارنمای  daneshboniyan.irدرحال عرضه است عاری

از نواقص فاحش کاالهای مشابه درحال عرضه فعلی به شرح زیراست:
 طوالنی مدت بودن تثبیت رنگ روی موها ؛ رنگهای انحصاری ما  ،در تثبیت آنی برروی موها  ،اولین جهان اند. مات وکدر بودن ؛ رنگهای انحصاری ما ،تک و ممتاز ومشخص اند. مخلوط وقاطی شدن رنگها حین رنگ کردن موها ؛ رنگهای انحصاری ما به شکلی معجزه آسا  ،حین رنگ کردنموهای کنارهم وبی نیاز از تفکیک موها با فویل و ....حتی باشستشوی آنی وکنارهم بالفاصله بعداز موهای چند
رنگ شده نیز  ،هرگز قاطی نمیشن وجالبتر اینکه با هربارشستشو  ،طیف رنگهای استفاده شده به رنگهای زیباتری
تغییرشکل میدن .
 نیاز به پایه دکلره شدید ؛ رنگهای انحصاری ما با پایه های حداقل دکلره (حتی موهای روشن طبیعی!!) وحتیموهای رنگ شده (مثالًبا سه صفر) قابل عمل اند.
 بدبویی وآسیب رسانی ناشی از ترکیبات وحشتناکی مثل آب اکسیژنه و ....؛ رنگهای انحصاری ما عالوه بر قابلیتسفارش عطر دهی متنوع  ،کامال  SAFEاند وحتی داخل چشم پاشیده شدنی یا بلعیدنی هم آسیبی ندارند و
بنابراین برای نقاشیهای روی پوست نیز مناسبند.
 ناتوانی در قابلیت ترکیب ؛ رنگهای انحصاری ما عالوه بر توان ایجاد بی نهایت طیف رنگی در ترکیب باهم  ،قابلیتترکیب با هرنوع رنگ دیگه وحتی حنا رو دارند.
 ماندگاری ؛ رنگهای انحصاری ما  ،ماندگارترین اند وهمچون ماسک محافظ  ،ازموها درمقابل یو وی وسایر عواملمحیطی محافظت می کند.
 ناتوانی در رنگ کردن موی مصنوعی واکستنشن  ،ابروها و ....؛ رنگهای انحصاری ما در ترکیب با اکسیدان  ،مویمصنوعی وابروها را نیز رنگ می کند.
طرز مصرف  :قسمتی از موهارا که مورد نظرتان برای رنگ کردن هس و البته بایس پایه یا رنگ یا بلوند بوده و
خشک و تمیز وبی چربی باشند با مقدار کمی از رنگ دلخواه  ،اندکی ماساژ داده  ،بهتره که پس از خشک شدن

رنگ  ،با نرم کننده غیراسیدی ،به قدری شستشو کنید که اضافه رنگ  ،روی موها نماند .با تکنیک دکوپاژ یا
استفاده از رنگبرها یا شستشوی مداوم با آب ولرم و صابون  ،کمرنگتر ونهایتا پاک میشن .

شش طیف رنگی Galaxy Liquid & Foam Hair Color

VIOLET

یاسی  ،بنفش ( ضد زردی)  52میلی لیتر لیکوییدفوم

Light Pink

شرابی  ،هلویی 52میلی لیتر لیکوییدفوم

Deep Green

سبز کله غازی  52میلی لیتر لیکویید

Sky Blue

آبی روشن 52میلی لیتر لیکویید

Pink

صورتی 52میلی لیتر لیکویید

Goldish

زعفرانی 52میلی لیتر لیکویید

Massage Blond & Clean & Dry Hairs by Min. Amount of
Galaxy Hair Color , then Wash mild soap . Remove by
Bleaching and / or Continuous Washing. Avoid Eye Contact.

Hair

Serum

SOFT Anti U.V & Anti Damage & BEST HAIRSTYLE KEEPER
Cold

keratin

Super Hair Former for Hair Treatment & Care
Eyebrows

Growth

The Best Classic RELIVER and Hair root treatment & Care
Arghan

Oil

The Best Classic RELIVER For Skin and Hair treatment & Care
Anti Aging Multi Use Oil

The Best Classic RELIVER For Nail , Skin , Hair and .....
treatment & Care
Multi Use Cleanser

Avoid Eye & Mouth Contact
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