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COLOR FUSION
krémová barva vysoký výkon - s proteinem

 barvení z inovativní gel, krém texturou, která obsahuje protein vyvážené složení na
základ? aminokyselin a rostlinných bílkovin.
Colorbond technologie, Redken exkluzivní technologie umož?uje molekuly pigment? a
bílkovin proniknout k jádru vlasu :výsledkem jeplný barev, sv?tlé, s nazelenalým -
dimenzionální a multi - tvá?í avlasy zdrav?jší
.COLOR FUSION má ovocnou v?ni bor?vkové a záruky :
-Dokonalé krytí bílých vlas? (100 %) s úplnou p?irozeností a jednotnosti výsledku
-Zesv?tlení až t?i tóny
- Velmi sv?tlá blond, hladké, sv?tlé, s odleh?ení až 4 odstíny se série superschiarente
-Zásadní a trvalá barva : díky svému složení, je odolný proti opakovanému mytí, UV
zá?ení a vystavení na sv?tle
-Univerzální aplikace pomocí št?tce nebo aplikátoru láhev. Zejména texture cream gel
umož?ujerealizaci bezpe?né a kontrolované z hlediska dodržování tohoto produktu 

  odstíny  : COLOR FUSION jesbírka bohatý a kreativní. Skládá se z 5 ?ad, z nichž každá
obsahuje n?kolik rozsah?.
- NB NATURAL BALANCED ASH / modrá, ASH / zelená, ASH / fialová, NEUTRAL, GOLD
/ béžová
.- NF NATURAL FASHION :. GOLD / fialová, GOLD / zlatá, zlatá / oranžová, zlatá /
?ervená, hn?dá / m??, hn?dá / ?ervená, m?? / ?ervený
-. F FASHION
-. TITANIUM
. - DF Double Fusion : hn?dá, ?ervené a blondýnky
- NEW RUBILANE : GOLD / m??, m?? / hn?dá, m?? / m??. Un'intesità s m?d?nými odstíny
a unikátní života, a to díky unikátní pigment RUBILAINE
 zp?sob použití  : COLOR FUSION smíchá se stejným dávce Pro - oxidu Developer
(pom?r 01:01). Pro Double Fusionpom?r sm?si je 01:02. Nechte p?sobit po dobu 35 minut
p?i pokojové teplot? rozsah? pro AC, NB, NF, F, DF zhn?dne a Reds. Pro Highlift Blondes
DF arychlost záv?rky je 45 minut
 balení  : 60 ml tuba astucciato
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