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HIUKSET VALKAISU POWER
vaalennusjauhe
Sen innovatiivisia kaava mahdollistaa seurauksena ja täydellisen hallinnan prosessi
valkaisu johtuu lämpöä aktivoinnin (voit käyttää karttoja tai kostean lämmönlähde).
Luonnon johdannainen Cyamopsis Tetragonoloba läsnäolo harjoitukset kosteusvoide, joka
suojaa hiuksia aikana valkaisu.
käyttöohjeet: sekoita 30 tai 20 '7' aktivoida aktivoiminen lähde 40 tilavuusprosenttia ja
sopivin väriaine noudattamalla tekniset asiakirjat.
Paketti: 500 g purkin.

HIUKSET VALKAISU LIITÄ
Pasta Whitener
Cyamopsis Tetragonoloba perustuva polysakkaridi kosteuttava ja persulfaattien
hapettavista epäorgaaniset suolat on tuotteen runsaasti pehmentäviä aineita, jotka
suojaavat hiusten rakennetta erityisesti suunniteltu keventämään värillinen hiukset
kosmeettisesti tai erityisen jo kuivattu. Sen kaava täysin tasapainoinen tallelokero ja
kestäviä tuloksia kaikenlaista lift on myös decappaggi ja poistamaan päällekkäisiä väri.
Soveltuu erityisen hyvin
Suorita täydellinen peittaus. Kirkas ja syvä valkaisuun tahna seos johtuvat tehostettu ja
kasvovedellä.
käyttöohjeet: sekoita aktivoida aktivoiminen 7 40 30 20 ' tai ' lähde vol. ja sopivin väriaine
noudattamalla tekniset asiakirjat. Älä käytä lämmönlähde.
kontti: 375 g purkki.

KERMA GEELI
Pitoisuus-geeli keventää kertaa sävytehostein kun sekoitetaan vaalennusjauhe tai liitä
pigmentit. Valaista ja virkistävä väri pigmentit Hiustenkuivaaja 5' samanaikaisesti voidaan
käyttää minkä tahansa hiukset elvyttää vanha raitoja tai täydellinen värin kunnioittaen
hiusten rakennetta ja varmistaa hämmästyttävä kiiltoa ja pehmeyttä. Kirjoituksista
rikastettu Hiustenkuivaaja tekijöille suojata hiukset aikana selvitys, jolloin ne pehmeiksi ja
kiiltäviksi.
Ominaisuudet:
• Suora pigmentit: kontrastia tai luonnollisessa esaltanoil havaittu hiukset valkaisu;
• Väriaine sekoittuva: kyky luoda mukautetun sävyjä käyttäen väriaineen yksin tai
yhdessä.
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• Innovatiivinen: kirkastaa ja värit samanaikaisesti aikana valkaisu. Kaikille hiustyypeille
• Joustava ja helppo käyttää: sitä voidaan soveltaa FLAMBOYAGE RAITOJA Filmsin tai
lakaistaan.
käyttöohjeet: lisää väriaineen pöly Ilmainen valkaisu Liitä seos tai valittu avulla aktivoida
mukaan mittasuhteet tarkoitetun massan ja vaalennusjauhe käyttöohjeet.
• Väripigmentit ultramariini sininen torjua Kuparinväristä kohokohtia;
• Väriaine Sienna pigmentit parannetaan hasselpähkinä heijastukset;
• Intian keltainen väri pigmentit parantaa sävyjä;
• Väriaine carmine punainen pigmentit parantaa punainen heijastukset;
• Väriaine violetti pigmentit pienennetään liikaa Golden ajatuksia.
pakkaus: 150 ml tuubi.
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