DE L’ORÉAL PROFESSIONNEL KAPPER IS
EEN EXPERT OP HET GEBIED VAN KLEUR.

PERSOONLIJK ADVIES VOOR DAGELIJKSE
VERZORGING EN STYLING:

tecni.art

Laat u adviseren welke kleur
het beste bij u past!
Vitamino Color
■ Shampoo

UW GEKLEURDE HAAR NOG LANGER
MOOI HOUDEN?

■ Crème

Color Show
■ liss cream
■ define wax
■ volume mousse

■ Leave-in
verzorger

■ finish spray
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■ Masker

■ fix spray
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Vraag naar de Color Must service.
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Uw volgende afspraak is op:

kleurservice
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Gekleurd haar met een
ultiem lang houdbare glans?

power dose

Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.
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• Langdurig, ultra glanzend

• Richesse en Hi.Richesse zijn blijvende

haar?

• Een kleurservice die zacht

•
•

is voor het haar, zonder
ammoniak?

kleuringen: de houdbaarheid is 6 tot
8 weken.
Verzorgende kleuring zonder ammoniak.
Inwerktijd is slechts 20 minuten.

• Een harmonieuze,

natuurlijke kleur, of juist
een sprekende kleur met
opvallende accenten?

KLEURRESULTAAT

TECHNOLOGIE

• Richesse en Hi.Richesse geven uw haar een
ultieme glans, die bijzonder lang blijft.
• Richesse heeft een breed gamma aan
harmonieuze, natuurlijke kleuren.
• Hi.Richesse biedt juist sprekende kleuren

Ionen-G: Verzorgt en beschermt de
interne structuur diep in het haar.
INCELL met abrikozenpitolie en
Oleo-elementen: Versterken het
haar van binnenuit en maken het
haar zacht en luchtig.
Topcoat polymeer: Omhult het haar met een lang
houdbare glanslaag en beschermt het haar tegen
schadelijke invloeden van buitenaf.

met opvallende accenten.

DAN IS RICHESSE VOOR
U DE IDEALE KLEURSERVICE!

VRAAG UW KAPPER NAAR VERZORGING EN STYLING VOOR GEKLEURD HAAR!

