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TECH PERFORMANCE

  crema blanquejadora  

Crema 

 blanquejador d'alta potència de l'alleugeriment del pèl. La textura de la barreja ens
permet desenvolupar tècniques de treball més ràpid i més segur.
mètode  d'ús:  abans d'usar, manipular el sobre per diluir el producte. Relació de dilució :
01:02 Compte amb : barrejar en un recipient no metàl · lic. Els oxidants utilitzat : OXY
RENDIMENT READY 10 - 20 - 30-40 volums, segons el criteri de la perruqueria amb base
en l'avaluació realitzada. Les velocitats d'obturació : fins a 45 minuts, depenent de
l'avaluació de la perruqueria. Recomanat per al blanqueig i decapatge massa a prop de la
pell. Ideal per alleugerir tècniques sobre el cabell natural o de color especialment
estructurats.
 quadre :.  tub de 40 gr i 250 gr sobres

 pols blanquejador 
Compacte i d'alt poder de blanqueig. Adequadament barrejat amb l'emulsió oxidant
proporciona una crema adequada per a totes les tècniques.
mètode  d'ús:  relació de dilució : 01:02. Atenció : barrejar en un recipient no metàl · lic.
Els oxidants utilitzat : OXY RENDIMENT READY 10 - 20 - 30-40 volums, segons el criteri
de la perruqueria amb base en l'avaluació realitzada. Les velocitats d'obturació : 15 a 60
minuts, depenent de l'avaluació de la perruqueria. Recomanat per a una forta decoloració
del cabell natural i fort, decapat de pèl de color profund no és particularment sensible als
pentinats i colors amb fons molt fosc.
 quadre :.  20 g tub i pot de 500 gr

 BLANQUEIG EN POLS LLIURE BLAU AMONIACO 
Pols blanquejador sense amoníac per al cabell, especialment fina i compacta. Permet
excel · lents resultats blanqueig. Respecta l'estructura del cabell.
mètode  d'ús:  relació de dilució : 01:02. Barrejar en un recipient no metàl · lic. Els
oxidants utilitzat : OXY RENDIMENT READY 10 - 20 - 30-40 volums, segons el criteri de
la perruqueria amb base en l'avaluació realitzada. Les velocitats d'obturació : 15 a 60
minuts, depenent de l'avaluació de la perruqueria. Recomanat per al blanqueig dels
cabells tenyits, danyats i molt delicat. Excel · lent per al rentat i decapatge decapatge
suau.
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