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CARMEN
la coloració de l'oxidació primer que Encomia taques

la coloració de l, oxidació primer que Encomia taques i lluminositat gràcies al
sistema Magn reflecteixen
Inspirada en la difracció de la llum , experiència CARMEN li permet controlar el color i les
seves infinites variacions d, una manera perfecta.
La consolidació de l, experiència de pintar , Eugene Perma laboratoris , fet, intentat
desenvolupar brillantor i brillantor
en la formulació de colors de CARMEN. El sistema Magn reflexionar , la innovadora
vinculant un amoni quaternari i específic
un Agent antioxidant permet augmentar considerablement les tintes i la glossa de
CARMEN. La crema base és ric en greixos derivats de tints de CARMEN dels extractes
vegetals difon de manera uniforme en el cor del cabell fibra és preservar la pel·lícula
hydrolipidic. Atrets per les fibres ceratinoses que reflecteixen Magn sistema ultramòbil
com un imant a la superfície del cabell per formar una beina que reflecteix la llum i
amplifica el color i brillantor.

RESULTATS
• sublimació de la reflexos;
• extrema brillar;
• cobertura de cabell blanc al 100%;
• color de llarga durada;
• 3 vegades més suavitat;
• + 70% de millora en districamento.

CARMEN és també , conté un perfum creat per un gran profumista de Grasse, en estreta
col·laboració amb la colorista. La dolçor del préssec acompanya la preparació a marcar la
pauta , durant, el delicat bouquet de flors blanques o en Finestró fusiona amb delicades
notes de mesc. Una aliança subtil i delicada amb un atractiu utilitzant el producte.

tons: una àmplia cartera de 96 dels matisos dividit en 10 + 6 series de , chromatique, i 2
naturals gammes: fred NATURAL , natural, CAOBA , IRISÈ , Or VIOLINS ROSSI , BLUE
ASH BROWN, , , SUPER blanquejament és AUBURN.
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instruccions d, ús: els tons naturals i reflexions barreja 1 + 1 amb l, elegit OXICREAM.
La barreja d, elecció està influenciat pel % de cabell blanc:
• De 0 a 50% de cabell blanc: seleccionat to + 20 OXYCREAM vol.
• De 50 a 100% de cabell blanc: seleccionat to + d, un quart a la meitat de la base amb la
mateixa alçada de to + 20 OXYCREAM vol.
Si el color desitjat tendeix a una barreja de reflex daurat amb el natural.
Si el color desitjat tendeix a una reflexió fred barrejat amb fred natural. Alleugerir fins 3
tons amb OXYCREAM a 30 vol.
El blanquejament súper barreja 1 + 3 amb l, elegit OXYCREAM. La sèrie 1000 s, il·lumina
per 4 , 5 tons amb OXYCREAM per 40 vol i s, aplica només sobre el cabell natural.
La sèrie de 2.000 s, il·lumina per 4 , 5 tons amb OXYCREAM per 40 vol i s, aplica en un
60% o més de cabell blanc.
Els colors (porpra blau verd groc taronja vermell) millorar o neutralitzar un matís Carmen.
Preparar la barreja inicial del Carme 1 + 1 (60 ml del color escollit + 60 ml OXYCREAM a
20 o 30 vol.). Afegir una quarta (30 ml) per la meitat (60 ml) del color escollit sense addició
d, oxigen. Deixar actuar durant 30 min. Amb un alt percentatge de cabell blanc pot voler
afegir color només en canviar la longitud en les puntes.

envasat: tub de 60 ml.
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