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  BLANQUEIG EN POLS BLAU - efecte antigiallo
amb D - pantenol 
Decolorar el màxim respecte per la pell i el cabell, i de manera uniforme alleugereix amb
resultats impecables. Pols blanquejador COLOR LINE JOC està dissenyat per als totals,
mitjanes, decoloració o llegir, ressaltats, decapat i balayages. La fórmula D- pantenol
actua protegint i hidratant el cabell, mentre que els pigments blaus que formen el
neutralitzar l'efecte de fer que el color groc més natural. Gràcies als grànuls de les que
està compost, pols de blanqueig no es dispersa en l'aire durant la barreja, el que garanteix
un ambient de treball més segur i saludable.
El D - pantenol, un important aliat, és una provitamina les propietats són conegudes i
apreciades des de fa anys en el cabell professional. Repara els danys Usat en
formulacions més eficaços, causada pels tractaments químics i mecànics agressius o,
mantenir el nivell adequat d'hidratació i prevenir la sequedat del cabell i la formulació de
les puntes obertes. A la fórmula de pols blanquejador D- pantenol actua en sinergia amb
els ingredients catiònics especials que fan que el cabell suau, elàstica i fàcil de pentinar.
mètode  d'ús:  en un recipient no metàl · lic abocar dues cullerades de pols i afegir
oxidant emulsió en la quantitat necessària per obtenir la consistència desitjada (2 parts
d'oxidant i 1 part de pols) Utilitzeu Joc d'òxid sobre 20/30/40 Vol depenent del grau de
blanqueig desitjat. És aconsellable, per tant, per controlar el grau de blanqueig durant la
instal · lació (mínim 20, màxim 35 minuts). Esbandida bé amb aigua tèbia, i després anar
a Joc Re - Balanç xampú.
 quadre :  250 g bossa al lot de 2
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