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COLOR.IT - KREM KOLORYZUJ?CY
ekstrakt ro?linny z oleju z oliwek , bez amoniaku i bez parafenilendiammina

 Niektóre substancje chemiczne, takie jak amoniak i parafenilendiammina, u?ywane do
produkcji farb do w?osów mo?e powodowa? choroby skóry oraz choroby uk?adu
oddechowego.
COLOR.IT zast?pi?a amoniak z Monoetanoloamina i parafenilendiammina z
diaminotoluen siarczanu (cz?steczka nowej generacji), zmniejszaj?c tym samym
mo?liwo?? alergii i zgaga.
Gwarantuje najwy?szy szacunek dla ochrony struktury w?osa.
Wy??czne stosowanie sk?adników aktywnych i pigmentów wysokiej jako?ci, zapewnia
sta?? barw? i d?ugotrwa?e, intensywne odcienie i b?yskotliwe i pe?ne pokrycie siwych
w?osów. Po??czenie CREAM Kolorystyka i emulsja utleniacza COLOR.IT w ?mietanie,
pozwala uzyska? mieszanin? i aksamitnie mi?kkie, ?atwe do stosowania i
rozpowszechniania, na szybkie i ?atwe. Prowadzone badania maj? na celu stworzenie
produktów, które ??cz? w sobie funkcjonalno??, poszanowanie naturalnej struktury w?osa
i doskona?ych wyników, doprowadzi?y do sformu?owania krem koloryzuj?cy z olejkiem
COLOR.IT ro?lin ekstrakt z oliwek. Jego zapach sprawia, ?e ??jej ?wiat?o u?ywania
przyjemne, zapewniaj?c jednolity kolor, jasny i jedwabist? w odniesieniu do ca?kowitej
w?osy.
 Shades , dost?pny w 30 kolorach, w serii :
- NATURALNE : 1.nero, 3.castano ciemny 4.castano, 5.castano jasne, ciemne 6.biondo,
7.biondo, 8.biondo jasne, jasne 9.biondo ;
- MIED? : Mied? 4.4.castano, 8.43.biondo jasny z?oty miedziany, mied? 7.44.biondo
intensywny, ciemny miedziany 6.4.biondo ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intensywne, jasne 5.22.castano irise intensywne
- Czerwony : czerwony 4.62.castano iRise, 5.66.mogano ognisty, intensywny 5.55.castano
jasny maho?, czerwony maho? 5.56.castano jasne, 7.66.biondo g??boki fiolet, jasny
maho? 8.52.biondo irise ;
- Z?ote i br?zowe : 5.003.castano naturalne czekolada ?wiat?o, ?wiat?o z?oty 5.3.castano,
6.003.biondo naturalny ciemny br?z, ciemny z?oty 6.3.biondo, 7.003.biondo naturalnego
tytoniu, 7.33.biondo intensywny naturalny z?oty ?wiat?o 8.003.biondo migda?ów,
9.003.biondo jasne, miód naturalny, z?oty 9.3.biondo jasne.
 Sposób u?ycia  : W pojemniku niemetalicznych, wymiesza? i jedn? cz??? ?mietany i
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po?ow? cz??? emulsji utleniaj?cej krem
.-Pierwszy wniosek : równomiernie rozprowadzi? mieszanin? barwnika przygotowane
d?ugo?ci i ko?ce w?osów, pozostawi? na oko?o 10 minut. Ponownie przygotowa? sam?
mieszank? barwi?cych i rozprowadzi? równomiernie na korzenie równie?, z zastrze?eniem
dalszego czasie ekspozycji 30 minut.
- Retusz : rozprowadzi? mieszank? równomiernie na przygotowanej wzrostu farbowania
w?osów, obserwuj?c szybko?? migawki 30 minut. Je?li jest to konieczne, do tonowania
d?ugo?ci i porady na kilka minut przed ko?cem czasu ekspozycji zwil?y? sprayem i
zastosowa?kolor pozosta? emulguj?ce wszystko.
Zawsze o po?ow? czas instalacji po trwa?ej lub przebarwienia.
Po czasie ekspozycji, delikatnie sp?uka? w?osy ciep?? wod?, szampon i mask? kwa?nej.
Uwaga: krem koloryzuj?cy COLOR.IT jest skalibrowany do odsetek 70% siwych w?osów.
Wi?cej ni? 70 % za pomoc? ciemniejszy odcie? (np., aby uzyska?7 U?yj do 6).
Pakiet   :. tubka 100 gr 
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