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CARMEN
první oxidace zbarvení, které velebí skvrny

první oxidace zbarvení, které velebí skvrny a sv?telnost díky odrážejí systém p
Inspirován difrakce sv?tla , CARMEN zkušenosti vám umožní kontrolovat barvu a jeho
nekone?né variace v dokonalé.
Konsolidace zkušenosti v zbarvení , Eugene Perma laborato?e , skute?n?, snažilo
vyvinout zá?i a lesk
ve složení barev Carmen. Systému odrážejí p , inovativní závazný specifický a kvartérní
amonné
antioxidant Agent umož?uje výrazné zvýšení barvy a lesku CARMEN. Základní krém je
bohaté na tuk deriváty z rostlinné výtažky CARMEN barviva se ší?í rovnom?rn? do st?edu
vlasy vlákno chrání hydrolipidický film. P?itahováni zrohovat?lá vlákna, které odrážejí p
systém spojuje jako magnet na povrchu vlas? tvo?í pláš?, který odráží sv?tlo a umoc?uje
barvu a lesk.

VÝSLEDKY
• sublimace reflexy;
• extrémní lesk;
• krytí bílých vlas? do 100 %.
• barvy;
• 3 krát více m?kkost;
• + 70 % zlepšení v districamento.

CARMEN je také , obsahuje parfém vytvo?il velkou profumista Grasse, v úzké spolupráci s
kolorista. Sladkost peach doprovází p?ípravy vést cestu , b?hem, delikátní aroma bílých
kv?t? nebo záv?rky korespondenci s delikátní tóny pižma. Jemné a k?ehké spojenectví s
atraktivn? používání produktu.

odstíny: rozsáhlé portfolio nuance 96 d?lí na sérii , chromatique, 10 + 6 a 2 p?írodní
rozsahy: p?írodní studené , p?írodní, MAHAGONOVÝ , IRISÈ, GOLDEN housle , BLUE
ASH BROWN, ROSSI, , SUPER b?lení je AUBURN.

návod k použití: p?írodní odstíny a odrazy sm?s 1 + 1 s vybraným OXICREAM. Sm?s
volba je ovlivn?na % bílých vlas?:

                               pagina 1 / 2



• Od 0 do 50 % bílých vlas?: vybrané tón + 20 OXYCREAM vol.
• Od 50 do 100 % bílých vlas?: vybrané tón + od ?tvrtinu až polovinu základny s stejnou
výšku tónu + 20 OXYCREAM vol.
Pokud požadovanou barvu má tendenci zlatý reflexe sm?si s p?írodními.
Pokud požadovanou barvu spíše chladný odraz ve sm?si s p?írodními studené. Zesv?tlit
až 3 tóny s OXYCREAM do 30 vol.
Super b?lící sm?s 1 + 3 s vybraným OXYCREAM. Série 1000 zesv?tluje až k 4 , 5 tón? s
OXYCREAM na 40 vol a platí pouze na p?írodní vlasy.
Série 2000 zesv?tluje až k 4 , 5 tón? s OXYCREAM na 40 vol a platí na nejmén? 60 %
bílých vlas?.
Barvy (fialové modrá zelená žlutá oranžová ?ervená) zvyšují nebo neutralizovat nuance
Carmen.
P?ipravte po?áte?ní sm?s Carmen 1 + 1 (60 ml zvolené barvy + 60 ml OXYCREAM do 20
nebo 30 obj.). P?idat ?tvrtý (30 ml) na polovinu (60 ml) zvolené barvy, bez p?idávání
kyslíku. Nechte na dobu 30 minut. S vysokým procentem bílých vlas? budete chtít p?idat
barvu pouze p?i p?epnutí na délku na špi?kách.

balení: 60 ml zkumavky.
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