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CARMEN
pierwszy zabarwienie utleniania, który opiewa plamkami

pierwszy zabarwienie utleniania, który opiewa plamkami i jasno?ci dzi?ki
odzwierciedla Magn System
Zainspirowany Dyfrakcja ?wiat?a , CARMEN do?wiadczenie pozwala kontrolowa? kolor i
jego niesko?czone Wariacje w sposób doskona?y.
Konsolidacja do?wiadczenie w kolorowanie , Eugene Perma laboratoria, rzeczywi?cie,
próbowa? rozwija? blask i po?ysk
w sk?ad kolory Carmen. Magn System odzwierciedlaj? , innowacyjny powi?zanie
okre?lonych i czwartorz?dowe amonowe
przeciwutleniacz Agent pozwala na znaczne zwi?kszenie barwniki i po?ysk CARMEN.
Krem bazowy jest bogate w t?uszcz pochodne od ekstrakty ro?linne barwniki CARMEN
równomiernie rozprasza g??b w?osów w?ókna jest zachowanie film hydrolipidowy.
Przyci?ga keratinous w?ókien, które odzwierciedlaj? Magn System laczy jak magnes do
powierzchni tworz?c os?ony, która odbija ?wiat?o i wzmacnia kolor i po?ysk w?osów.

WYNIKI
• sublimacji odruchów;
• skrajne butów;
• pokrycie bia?ych w?osów 100%;
• d?ugotrwa?y kolor;
• 3 razy wi?cej mi?kko??;
• + 70% popraw? w districamento.

CARMEN jest równie? zawiera perfumy stworzone przez du?e profumista Grasse w
?cis?ej wspó?pracy z koloryst?. S?odycz brzoskwini towarzyszy przygotowanie prowadzi?
sposób , podczas, delikatny bukiet bia?ych kwiatów lub migawki Scala delikatne nuty
pi?ma. Subtelny i delikatny Sojusz z atrakcyjnie przy u?yciu produktu.

odcieniach: szerokie portfolio niuanse 96 podzielone na 10 + 6 serii , chromatique, i 2
zakresy naturalne: naturalne zimne , naturalny, MAHO? , IRISÈ, Z?ote skrzypce , BLUE
ASH BROWN, ROSSI, , SUPER wybielanie jest AUBURN.

sposób u?ycia: naturalne odcienie i refleksje mieszanka 1 + 1 z wybranego OXICREAM.
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Mieszanina wybór jest pod wp?ywem % bia?ych w?osów:
• Od 0 do 50% bia?ych w?osów: wybrany d?wi?k + 20 OXYCREAM vol.
• Od 50 do 100% bia?ych w?osów: wybrany d?wi?k + od jednej czwartej do po?owy
podstawy z tej samej wysoko?ci tonu + 20 OXYCREAM vol.
Je?li ??dany kolor ma tendencj? do mieszanki z?ote odbicie z naturalnych.
Je?li ??dany kolor ma tendencj? do zimnej odbicie zmieszany z naturalnym zimno.
Rozja?ni? do 3 tony z OXYCREAM do 30 obj.
Wybielanie super po??czenie z wybranym OXYCREAM 1 + 3. Seria 1000 rozja?nia 4 , 5
d?wi?ki z OXYCREAM do 40 vol i dotyczy tylko na naturalnych w?osach.
Seria 2000 rozja?nia 4 , 5 d?wi?ki z OXYCREAM do 40 vol i dotyczy 60% lub wi?cej
bia?ych w?osów.
Kolory (fioletowy niebieski zielony ?ó?ty pomara?czowy czerwony) zwi?kszenia lub
zneutralizowa? niuans Carmen.
Przygotowanie wst?pne mieszanki Carmen 1 + 1 (60 ml wybrany kolor + 60 ml
OXYCREAM do 20 lub 30 obj.). Doda? czwarty (30 ml) na pó? (60 ml) wybranego koloru
bez dodawania tlenu. Pozostawi? na 30 min. Z wysokim procentem bia?e w?osy mo?e
chcesz doda? kolor, tylko wtedy, gdy zmiany d?ugo?ci na ko?cach.

opakowanie: 60 ml probówce.
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