
Представя трайна крем-боя за коса

Скъпи, дами!
Ние  знаем,  че  от  хиляди  години  здравата  и 

силна коса на жената е символ на нейната жизнена 
енергия, а блясъкът и наситеният цвят са символ на 
женската  красота.  Ето  защо избрахме  с  любов  и 
професионална  грижа  специално  за  вас  новата 
трайна  крем-боя  за  коса  -  Elita  COLOR.  Нейната 
рецептура  е  разработена  по  уникален  английски 
патент  –  Color  Lock  System®,  който  отразява 
последните  научни  открития  в  тази  категория. 
Производството на  Elita COLOR отоваря на всички 
европейски и световни стандарти за качество. 

Elita COLOR   се предлага в богата палитра от естествени   
и наситени цветове:

10 важни причини   да изберете   Elita COLOR  !   

Elita COLOR осигурява и гарантира:

1. Eстествени и наситени нюанси.

2. Богата палитра от 25 цвята. 

3. Oслепителен блясък.

4. До 6 седмици устойчив и жизнен цвят.

5. Отлично покритие на белите коси.

6.  Патентована  рецептура  Color  Lock 
System®.

7. Здрава и силна коса, която е еластична 
и лесна за разресване.

8. Подхранване и професионална грижа за 
косата.

9.  Съдържа  бадемово  масло,  натурален 
комплекс и пчелен мед.

     Всичко това на атрактивната цена от 

5  !!!лева

Код Цвят Код Цвят
60100 Блондор 60113 Тъмен рубин
60101 Черен 60114 Бордо
60102 Натурален Шоколад 60115 Патладжан
60103 Светло кафяв 60116 Лешник
60104 Кафяв 60117 Карамел
60105 Кесетен 60118 Пепелно рус
60106 Светъл кестен 60119 Тъмно пепелно рус
60107 Млечен шоколад 60120 Натурално рус
60108 Тъмен махагон 60121 Светло рус
60109 Махагон 60122 Перлено рус
60110 Дива вишна 60123 Златисто рус
60111 Нар 60124 Платинова блондинка
60112 Рубин
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Активните  съставки  на  неутрализиращия 
балсам:

Предлаганият в комплект с боята подхранващ 
и фиксиращ балсам за блясък осигурява специална 
грижа  за  косата.  Той  притежава  патентованата 
рецептура Color Lock System®, която:

 запечатва цвета на косъма и го предпазва от 
измиване;

 придава изключителен блясък и жизненост;
 осигурява термална защита при стилизиране. 
Балсамът е допълнително обогатен с:
Натурален  комплекс,  съдържащ  хидратанти, 

антиоксиданти,  витамини,  минерали  и  плодови 
киселини.  Косата  е  подхранена  в  дълбочина, 
еластична и лесна за разресване. 

Пчелен мед, който подхранва и омекотява косата, 
придава и копринен блясък, мекота и жизненост. 
                                       

Всяка опаковка съдържа:

 туба с крем-боя за коса – 45 мл,

 флакон с окислител – 45 мл (за 
Блондор –     75 мл),

 саше с неутрализиращ балсам – 15 мл,

 ръкавици,

 листовка – упътване.              

За контакти: ..................................................... 

Активните  съставки  на  крем-боя    Elita   
COLOR  :  

 Осигуряват  по-дълбоко  проникване  на 
багрилата  в  косъма  и  по-равномерно 
разпределение на цвета.

 Оформят филм, който  запечатва  цвета  и 
удължава трайността му.

 Подсилват  и  възстановяват  здравината на 
косата.

 Придават мекота и копринено усещане. 
 Улесняват стилизирането на прическата. 

Крем-боята за коса е допълнително обогатена 
с  бадемово масло,  което подхранва косата по време 
на самото боядисване. 

Полезни съвети:

Вижте таблицата за нюансите (отстрани на кутията), 
които може да се получат върху вашата собствена 
коса!

Не започвайте да се боядисвате без тест за алергия!
Преди да започнете намажете кожата на челото, 
ушите, врата с мазен крем или унгвент (с чаено 
дърво или невен), за да предпазите кожата.

Спазвайте указанията за употреба!

www.green-master.eu


