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 delikat linje for farget hår
Den fargede hår, er ikke alle det samme, og ikke alle har de samme behovene. Håret med
ensartet farge, hår med bleket hår og krever forskjellig behandling, som ikke bare
beskytter, men øke intensiteten av fargen. Profesjonell Sebastian COLOR IGNITE
oppfyller behovene til alle typer kvinne som ber henne frisør gode og varige resultater, og
tilbyr en behandling som holder fargen mer intens og levende. Serien består av COLOR
IGNITE SINGLE, sjampo og balsam for håret beskyttelse med jevn farge og COLOR
IGNITE MULTI sjampo og balsam spesielt for håret bleket eller stripet hår. 

 SHAMPOO COLOR IGNITE SINGLE 
Beskytter håret med en jevn farge. Den renser og glatter håret struktur ved å lukke
skjellaget. For å opprettholde en levende farge lenger i tid.
instruksjoner for bruk : Masser inn i vått hår for å skape et rikt skum. Skyll grundig og
fortsette med balsam.
Container : 250 ml flaske.

 CONDITIONER COLOR IGNITE SINGLE 
Beskytter håret med en jevn farge. Kremet mousse som gir maksimal glans til håret, det at
forholdene dem og stenger neglebåndene. For å holde lenger en intens farge fra det
pulserende glans.
instruks om å bruke bufret etter overflødig vann, spre produktet over hele lengden på
håret, med særlig vekt på de tips og fortsette med grundig skylling.
Container : 250 ml flaske.

 SHAMPOO COLOR IGNITE MULTI 
Beskytter håret bleket eller stripet hår. Den renser og beskytter fargebehandlet hår fra ytre
skader. For å opprettholde et levende farger og lyse lenger i tid.
instruksjoner for bruk : Masser inn i vått hår for å skape et rikt skum. Skyll grundig og
fortsette med balsam.
Container : 250 ml flaske.

 CONDITIONER COLOR IGNITE MULTI 
Beskytter håret bleket eller stripet hår. Kremet mousse som jevner ut hårets struktur og gir
maksimal glans, fuktighet der du trenger for å beskytte dem mot ytre skader. For å
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opprettholde et resultat av mer intens farge og levende lenger.
instruks om å bruke bufret etter overflødig vann, spre produktet over hele lengden på
håret, med særlig vekt på de tips og fortsette med grundig skylling.
Container : 250 ml flaske .
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