KOLORYZACJA
W 10 MINUT?
To możliwe! Mila Professional, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
nowoczesnych i zmagających się z brakiem czasu kobiet, stworzyła
innowacyjny system permanentnej koloryzacji IQ Color, dzięki któremu
uzyskamy olśniewający odcień włosów w ekspresowym tempie.
Kobiety i styliści zyskują coś, czego nie da się
kupić – czas! IQ Color to nowatorskie wegańskie produkty pozwalające na skrócenie
wizyty w salonie fryzjerskim o połowę. Zapewniają naturalny efekt, doskonałe
krycie nawet najbardziej uporczywych siwych włosów oraz trwały
i intensywny kolor. Idealnie sprawdzi
się u blondynek i brunetek, a także
u miłośniczek rudości i czerwieni.
Dzięki IQ Color nie tylko odświeżymy kolor, ale również przyciemnimy
lub rozjaśnimy włosy nawet o 3 tony.
Wszystko to możliwe jest w zaledwie
w 10 minut.

wpływają na odpowiednie nawodnienie i nadają włosom miękkość i blask. Bisabolol,
pozyskiwany z brazylijskiego drzewa Candeia, działa łagodząco oraz regenerująco.
Filtr UV zabezpiecza włosy przed
szkodliwym działaniem promieni
słonecznych.

Moc składników aktywnych
Koloryzacja IQ Color jest nie tylko
szybka! Innowacyjny skład sprawia,
że włosy na długo pozostają odżywione, lśniące i nawilżone. Algi brunatne

Koloryzacja
inspirowana naturą
Inspiracją do stworzenia 10-minutowej koloryzacji była nieprzewidywalna, różnorodna kraina lodu
i ognia – Islandia. Jej pełen kontrastów klimat tworzy niesamowita
przyroda oraz dominujący wiatr.
Pogoda błyskawicznie zmienia
naturalne oblicze wyspy, co jest
analogią do nowoczesnego systemu ekspresowej koloryzacji w naturalnych odcieniach.

Co sprawia, że proces koloryzacji
można skrócić do 10 minut?
ODPOWIADA:

Bartosz Bronowicki
Dyrektor Kreatywny Marki Mila Professional

Proces koloryzacji przy użyciu IQ Color trwa tylko 10 minut dzięki zastosowaniu formuły opartej na inteligentnej Technologii Lamelarnej. Najnowsze
osiągnięcia technologiczne w połączeniu z doświadczeniem na rynku profesjonalnych farb do włosów pozwoliły na zaprojektowanie produktów, których
receptury wpływają na przyspieszenie procesu koloryzacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i zdrowy wygląd. Pigmenty zawarte w farbach szybko
i precyzyjnie przenikają w wewnętrzne warstwy włosa, osadzając się w głębi jego
kory, a emulgatory poprawiają rozproszenie pigmentów, co również wpływa
na znaczne skrócenie czasu wykonywania usługi.

Znajdź swój najbliższy
salon fryzjerski na:

www.milapro.eu

