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Κωδ:ΤΜΠΑΚ-AKA, -MA, -Ξ, - ΣΚΑ 
ΣΕΤ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΙΖΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ TOUCH BACK 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Το Touch Back εφαρµόζει στα µαλλιά σας χωρίς να ξεφτίζει και να ξεφλουδίζει, ακόµα κι όταν τα χτενίζετε. Χαρίζει στα µαλλιά σας µία απόλυτα 
φυσικά όψη και αίσθηση. Η ειδική του σύνθεση περιέχει βαφή µαλλιών χωρίς χηµικά. ∆εν περιέχει αµµωνία ή υπεροξείδιο και είναι ήπιο για τα 
µαλλιά σας.  
Αφού έχετε στεγνώσει και χτενίσει τα µαλλιά σας, διορθώστε τις ορατές άσπρες τρίχες στην στιγµή. Η πιο γρήγορη λύση για να καλύψετε τις 
άσπρες τρίχες. Το απλικατέρ του Touch Back διαθέτει πλατύ άκρο για οµαλή ροή και για να σας χαρίζει ακριβή έλεγχο ενώ είναι εύκολο και 
γρήγορο στην εφαρµογή. Είναι σχεδιασµένο για να απλώνει την τέλεια ποσότητα χρώµατος πάνω στις άσπρες τρίχες ή στις ρίζες που άρχισαν να 
εµφανίζονται. Το Touch Back είναι προσωρινό χρώµα µαλλιών το οποίο φεύγει µε το λούσιµο και στεγνώνει στο λεπτό για να σας καλύπτει στη 
στιγµή. 
Για τις ανθεκτικές γκρι ρίζες, κρατήστε το απλικατέρ στα µαλλιά σας για λίγα δευτερόλεπτα για να βγει περισσότερο χρώµα. Το Touch Back 
συγχωνεύεται άψογα µε την µόνιµη βαφή µαλλιών δίνοντάς σας µία απόλυτα φυσική όψη και είναι διαθέσιµο σε 4 χρώµατα (ανοιχτό καστανό, 
σκούρο καστανό, µαύρο, ξανθό), σχεδιασµένα για να συγχωνεύονται µε τις πιο δηµοφιλείς αποχρώσεις από τις βαφές µαλλιών. 
 
Κάθε απλικατέρ διαθέτει το δικό του ειδικό βουρτσάκι το οποίο διατηρεί το χρώµα των µαλλιών σας ενώ το αποµακρύνει από το δέρµα σας. 
Γύρω από τα σηµεία που ξεκινούν οι τρίχες γλιστρήστε το βουρτσάκι κάτω από τα µαλλιά σας και έπειτα εφαρµόστε το Touch Back.  
 
Το Touch Back επιµηκύνει τον χρόνο µεταξύ των βαφών και διατηρεί την όψη των µαλλιών σας φρέσκια και λαµπερή, εξοικονοµώντας σας 
χρήµατα και χρόνο ενώ σας κάνει να φαίνεστε πιο νέα και όµορφη. 
Το σετ περιλαµβάνει : 
1 απλικατέρ µε ενσωµατωµένο ειδικό βουρτσάκι 8 ml 
1 χτενάκι για καλύτερη εφαρµογή 
Συστατικά: Water (Aqua), Alcohol Denat., Propylene Glycol, PVP/VA Copolymer, Polyvinyl Acetate, Cocamidopropyl Betaine, Hydrolyzed Wheat 
Protein, Dimethicone Copolyol, Potassium Sorbate, Amodimethicone, Trideceth-12, Cetrimonium Chloride, Fragrance (Parfum), Butylphenyl 
Methylpropional, Benzyl Salicylate, Linalool, Geraniol, Basic Blue 99 (CI 56059), Basic Brown 16 (CI 12250), Basic Red 76 (CI 12245), Basic 
Yellow 57 (CI 12719), Basic Brown 17 (CI 12251), Acid Violet 43 (CI 60730), Triethanolamine. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 
Μόνο για εξωτερική χρήση. Κρατήστε µακριά από παιδιά. Να µην χρησιµοποιείται από άτοµα αλλεργικά στα συστατικά του. Αποφύγετε την 
επαφή µε τα µάτια. Αν έλθει σε επαφή µε τα µάτια, ξεπλύνετε καλά µε άφθονο νερό. Συµβουλευτείτε το γιατρό σας αν επιµένουν τα 
συµπτώµατα. 
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