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VLASY B?LENÍ MOC
b?licí prášek
Jejich inovativní umož?uje jednotný výsledek a úplnou kontrolu nad procesem b?lení kv?li
jeho tepelná aktivace (použít pouze s mapy nebo zdroj vlhkého tepla). P?ítomnost
p?írodního derivát 'Nap?' cvi?ení hydrata?ní krém, který chrání vlasy b?hem b?lení.
návod k použití: mix 30 nebo 20 '7' 40 zdroj aktivovat aktivace vol. a nejvhodn?jší toner
podle pokyn? souboru technické dokumentace.
balení: 500 g sklenice.

B?LICÍ PASTA VLASY
t?stoviny b?lidlo
Nap?-založené polysacharid s hydrata?ní a oxida?ní persírany anorganických solí je
produkt bohatý na uklid?ující látky, které chrání vlasy struktura je speciáln? vyvinutý pro
kosmeticky zesv?tlit barvené vlasy nebo zejména již dehydrovaný. Jeho vzorec je
dokonale vyvážená pro bezpe?né a dlouhodobé výsledky v každém druhu výtahu je i v
decappaggi a v eliminaci p?ekrývajících se barev. Vhodné zejména pro
prove?te úplné mo?ení. Sv?tlé a hluboké b?lící pasty sm?s vyplývající ze zvýšené s toner.
návod k použití: smíchejte aktivátor aktivace 7 40 30 20 ' nebo ' zdroj vol. a nejvhodn?jší
toner podle pokyn? souboru technické dokumentace. Nepoužívejte zdroj tepla.
kontejner: sklenice 375 g.

KRÉM GEL
Koncentraci pigment? v krém gel pro svícení ?as tónovací efekty p?i smíchání s b?licí
prášek nebo pasta. Osv?tlení a tónování toneru p?ímé pigmenty klimatizace 5' sou?asn?
lze použít na jakýkoli druh vlas? oživit staré pruhy nebo k dokon?ení zabarvení je
respektování struktury vlas? a zajišt?ní úžasný lesk a hebkost. Formulace jsou obohacené
kondicionér agenty chránit vlasy b?hem procesu zú?tování, takže je m?kké a lesklé.
Rysy:
• P?ímé pigmenty: kontrast nebo p?írodní reflexe esaltanoil dokládá vlasy b?hem b?lení;
• Tonerové mísitelný: schopnost vytvá?et vlastní odstíny pomocí toneru samostatn? nebo
v kombinaci s sebou;
• Inovativní systém: rozjasní a barev sou?asn? b?hem b?lení. Pro všechny typy vlas?;
• Flexibilní a snadné použití: lze použít FLAMBOYAGE pruhy filmy papírem nebo
zametání.
návod k použití: p?idat toneru prach b?licí pasta sm?s nebo zvolené aktivátoru podle
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proporcí uvedených v návodu k použití buni?iny a b?licí prášek.
• Toner pigmenty ultramarínová mod? ?elit m?d?né sv?tla;
• Toner, který Sienna pigmenty zvyšují odrazy lískových o?íšk?;
• Indický Yellow Toner pigmenty zvýšit tóny;
• Tonerové indigokarmínu ?ervené pigmenty zvýšit ?ervené odrazy;
• Toner, který fialové pigmenty snížit nadbytek zlatých odlesk?.
balení: tuba 150 ml.
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