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CARMEN
pewarnaan oksidasi pertama yang memuliakan flek

pewarnaan oksidasi pertama yang memuliakan flek dan Luminositas berkat
mencerminkan Magn sistem
Terinspirasi oleh Difraksi cahaya , CARMEN pengalaman memungkinkan Anda untuk
mengontrol warna dan variasi yang tak terbatas secara sempurna.
Konsolidasi pengalaman di mewarnai , Eugene Perma laboratorium telah , memang,
mencoba untuk mengembangkan silau dan bersinar
dalam perumusan warna Carmen. Sistem Magn mencerminkan , inovatif mengikat
amonium spesifik dan kuarter
antioksidan agen memungkinkan untuk jauh meningkatkan pewarna dan gloss Carmen.
Krim dasar kaya lemak turunan dari ekstrak sayur CARMEN pewarna berdifusi seragam
ke jantung rambut serat adalah melestarikan hydrolipidic film. Tertarik dengan serat
keratinous mencerminkan Magn sistem mengikatkan seperti magnet ke permukaan
rambut untuk membentuk selubung yang memantulkan cahaya dan menguatkan warna
dan bersinar.

HASIL
• sublimasi refleks;
• ekstrim Penyemiran;
• cakupan putih rambut untuk 100%;
• tahan lama warna;
• 3 kali lebih kelembutan;
• + 70% peningkatan districamento.

CARMEN adalah juga , mengandung parfum diciptakan oleh profumista besar dari
Grasse, dalam kerjasama erat dengan mewarnai. Manisnya persik menyertai persiapan
untuk memimpin jalan , selama, karangan bunga putih halus atau selama rana
penggabungan dengan halus catatan musk. Sebuah aliansi yang halus dan halus dengan
menarik menggunakan produk.

warna: portofolio nuansa 96 dibagi menjadi 2 rentang alami dan 10 + 6 , chromatique,
seri: alami dingin , alami, mahoni , IRISÈ , GOLDEN biola ROSSI , Biru abu coklat, , ,
SUPER PEMUTIHAN adalah AUBURN.
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petunjuk penggunaan: refleksi dan nuansa alam natural campuran 1 + 1 dengan pilihan
OXICREAM. Campuran pilihan dipengaruhi oleh % dari rambut putih:
• Dari 0 untuk 50% dari rambut putih: memilih nada + 20 OXYCREAM vol.
• Dari 50 sampai 100% dari rambut putih: memilih nada + dari seperempat setengah dari
dasar dengan ketinggian yang sama nada + 20 OXYCREAM vol.
Jika warna yang diinginkan cenderung emas refleksi menyatu dengan alam.
Jika warna yang diinginkan cenderung dingin refleksi dicampur dengan alam dingin.
Meringankan hingga 3 nada dengan OXYCREAM-30 vol.
Super whitening Blender 1 + 3 dengan pilihan OXYCREAM. Seri 1000 mencerahkan untuk
4 , 5 nada dengan OXYCREAM untuk 40 vol dan berlaku hanya pada rambut alami.
Serangkaian 2.000 mencerahkan untuk 4 , 5 nada dengan OXYCREAM untuk 40 vol dan
berlaku pada 60% atau lebih dari rambut putih.
Warna (ungu biru hijau kuning merah oranye) meningkatkan atau menetralisir nuansa
Carmen.
Mempersiapkan campuran awal Carmen 1 + 1 (60 ml dengan pilihan warna + 60 ml
OXYCREAM untuk 20 atau 30 vol.). Tambahkan keempat (30 ml) di setengah (60 ml)
warna pilihan tanpa menambahkan oksigen. Biarkan selama 30 menit. Dengan
persentase yang tinggi dari rambut putih Anda mungkin ingin menambahkan warna hanya
saat pensakelaran panjang di ujung.

Kemasan: 60 ml tabung.
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