
 

  
Hårfarver - ALDO FORTE

COLOR.IT - FARVNING CREAM
med plante-ekstrakt olivenolie uden ammoniak og uden parafenilendiammina

 info@aldoforte.eu

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/aldoforte

COLOR.IT - FARVNING CREAM
med plante-ekstrakt olivenolie uden ammoniak og uden parafenilendiammina

 Nogle kemikalier såsom ammoniak og parafenilendiammina, der anvendes til produktion
af hårfarver kan forårsage hudsygdomme og luftvejssygdomme.
COLOR.IT har erstattet ammoniak med Monoethanolamin og parafenilendiammina med
Diaminotoluen sulfat (molekyle af den nye generation) og dermed reducere muligheden for
allergi og halsbrand.
Det garanterer den største respekt for beskyttelse af hårets struktur.
Den eksklusive brug af aktive ingredienser og pigmenter af høj kvalitet, sikrer ensartet
farve og langvarig, intens og strålende nuancer og fuld dækning af grå hår. Kombinationen
af ??FARVNING fløde og Emulsion Oxidant COLOR.IT i creme, gør det muligt at opnå en
blanding, og fløjlsblød, let at anvende og sprede sig, til hurtig og nem. Den igangværende
forskning har til formål at skabe produkter, der kombinerer funktionalitet, respekt for den
naturlige struktur i håret og fremragende resultater, førte til formuleringen af ??farve creme
med COLOR.IT planteekstrakt olivenolie. Dens lys duft gør dens brug behagelig og sikrer
en ensartet farve, lys og silkeagtig i total respekt af håret.
 Shades  fås i 30 nuancer i serien :
- NATURLIG : 1.nero, 3.castano mørk 4.castano, 5.castano klar, mørk 6.biondo, 7.biondo,
8.biondo klar, klar 9.biondo ;
- Kobber : Kobber 4.4.castano, 8.43.biondo klar gylden kobber, kobber 7.44.biondo intens,
mørk kobber 6.4.biondo ;
- LILLA : 4.22.castano irise intens, klar 5.22.castano irise intens
- RØD : rød 4.62.castano iRise, 5.66.mogano fyrig, intens 5.55.castano klar mahogni, rød
mahogni 5.56.castano klar, 7.66.biondo dyb lilla, lys mahogni 8.52.biondo irise ;
- GOLDEN OG BROWN : 5.003.castano naturlige lys chokolade, lys gylden 5.3.castano,
6.003.biondo naturlig mørk brun, mørk gylden 6.3.biondo, 7.003.biondo naturlig tobak,
7.33.biondo intens gyldne lys 8.003.biondo naturlige mandel, 9.003.biondo klar naturlig
honning, gyldne 9.3.biondo klar.
 anvendelsesmetode  : I en ikke-metallisk beholder, bland en del fløde og en del og
halvdelen af ??oxiderende emulsion creme
.- Den første ansøgning : jævnt distribuere farvestofblanding forberedte længder og ender
af hår, lad den i cirka 10 minutter. Så re- forberede den samme farve blanding og sprede
det jævnt på rødderne også genstand for en yderligere eksponering på 30 minutter.
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- Retouchering : distribuere blandingen jævnt på den forberedte farvestof hårvækst,
observere en lukkertid på 30 minutter. Hvis det er nødvendigt, for toning længderne og tips
et par minutter før udløbet af den eksponeringstid fugtes med en sprayflaske og anvende
farven forblev emulgerende alt.
Altid halvere installationstiden efter permanent eller misfarvninger.
Efter en eksponeringstid, skylles forsigtigt håret med varmt vand, en shampoo og en
maske sur.
Advarsel : farve creme COLOR.IT er kalibreret til en procentdel på 70% af hvide hår. Mere
end 70 % ved hjælp af en mørkere tone (fx at få en 7 brug en 6).
 pakke :. Rør á 100 gr. 
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