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JUST FOR MEN żel koloryzujący do brody M45
 

Cena: 43,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo JUST FOR MEN

Opis produktu
 

JUST FOR MEN żel koloryzujący broda, wąsy, baki Dark Brown Black M45 14g + 14g

Unikalna formuła gęstego żelu Just for Men bierze na cel tylko siwe włosy, pozostawiając twoje naturalne włosy bez zmian.
Twoje włosy nabierają subtelnego tonu.

Zastosowana formuła No-Drip została wzbogacona o kompleks witamin E, aloes, rumianek, proteiny. Dzięki czemu twoje włosy
stają się grubsze, ładnie się układają, wyglądają zdrowo.

Żel nie zawiera szkodliwego amoniaku a zastosowana w nim formuła chroni twoje włosy.

To najlepsze rozwiązanie dla mężczyzn, którzy chcą zachować swój naturalny kolor włosów a ukryć siwe.

Żel działa w zaledwie 5minut.

Specjalna formuła żelu odżywia i zmiękcza włos aby jeszcze lepiej spenetrować jego strukturę i usunąć siwe włosy (na Brodzie,
Wąsach, Bakach włosy są grubsze niż na głowie)

Żel bardzo głęboko penetruje włos a efekt utrzymuje się aż do momentu odrastania siwych włosów.

Jedno opakowanie wystarcza na kilka zastosowań.

Bardzo łatwa aplikacja dzięki zastosowaniu specjalnego pędzla (w opakowaniu)

Efekt po koloryzacji żelem idealnie dopasowuje się do tego samego odcienia szamponu do koloryzacji z serii Just for Men.
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  Bierze na cel TYLKO siwe włosy.
  Jest w 100 % skuteczny.
  Just for Men to ponad 30 lat doświadczenia w koloryzacji męskich włosów..
  To ponad 50 milionów zadowolonych mężczyzn na całym świecie.
  Światowy lider w koloryzacji męskich włosów.
  Nie zawiera Amoniaku oraz innych szkodliwych związków.
  Just for Men został opracowany przez mężczyznę dla Mężczyzny.
  Zapewnia naturalny wygląd twoim włosom.
  Odmładza i odżywia twoje włosy.
  Specjalna formuła No-Drip odżywia i pogrubia twoje włosy, nadając im bardzo subtelnego tonu.

Sposób użycia:

  Za pomocą pędzelka (dołączony do zestawu) nakładamy żel na: Brodę,Wąsy,Baki
  Czekamy 5minut.
  Spłukujemy.
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