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SZTUKA DECOLOR

POWER WYBIELANIE W?OSÓW
Wybielanie w proszku
Innowacyjna Formu?a pozwala na jednolite wynik i pe?n? kontrol? procesu wybielania z jej
aktywacja ciep?a (mo?na u?ywa? tylko z mapy lub wilgotnego ciep?a ?ród?a). Obecno??
naturalnych pochodnych 'Cyamopsis Tetragonoloba' ?wiczenia balsam, który chroni w?osy
podczas wybielania.
sposób u?ycia: mix 30 lub 20 '7' aktywacja aktywacja ?ród?a 40 vol. i najbardziej
odpowiednie toner zgodnie z instrukcjami dokumentacji technicznej.
pakiet: 500 g s?oik.

PASTY WYBIELAJ?CE W?OSÓW
makaron szlifowania
Na bazie Cyamopsis Tetragonoloba polisacharyd z nawil?aj?ce i utleniaj?cy
nadsiarczanów nieorganiczne sole jest produktem bogatym w zmi?kczaj?cy skór?
substancje, które chroni? struktur? w?osów jest specjalnie sformu?owany, aby rozja?ni?
w?osów farbowanych kosmetycznie lub szczególnie ju? odwodnione. Jego formu?a jest
idealnie wywa?ony za bezpieczny i d?ugotrwa?y efekt w ka?dym rodzaju d?wigu jest
równie? w decappaggi i w eliminacji nak?adania si? kolorów. Szczególnie nadaje si? do
wykona? pe?n? wytrawiania. Jasny i g??bokie wybielanie ciasto mieszaniny wynikaj?ce z
intensywnego z tonerem.
sposób u?ycia: wymiesza? aktywacja aktywacja 7 40 30 20 ' lub ' ?ród?owy vol. i
najbardziej odpowiednie toner zgodnie z instrukcjami dokumentacji technicznej. Nie nale?y
u?ywa? ?ród?a ciep?a.
kontener: s?oik 375 g.

KREM-?EL
Koncentracja pigmentów w krem ?el do zmniejszania czasu tonuj?ce po zmieszaniu z
wybielanie w proszku lub pasty. Do o?wietlania i tonowanie tonera bezpo?rednie pigmenty
klimatyzacja 5' jednocze?nie mo?e by? u?ywany na ka?dym rodzaju w?osów o?ywi? stare
smugi lub kompletny przebarwienia jest poszanowaniu struktur? w?osów oraz
zapewnienie niesamowity po?ysk i mi?kko??. Preparaty s? wzbogacone o klimatyzacji
agentów ochrony w?osów podczas procesu rozlicze?, pozostawiaj?c je mi?kkie i
b?yszcz?ce.
Funkcje:
• Bezpo?rednie pigmenty: kontrast lub naturalny odbicie esaltanoil si? za w?osy podczas
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wybielania;
• Toner mieszalny: mo?liwo?? tworzenia niestandardowych barwy za pomoc? tonera
samodzielnie lub w po??czeniu ze sob?;
• Innowacyjny system: rozja?nia i kolory to jednocze?nie podczas wybielania. Dla
wszystkich rodzajów w?osów;
• Elastyczne i ?atwe do zastosowania: mo?e by? stosowana z FLAMBOYAGE smugi filmy
papieru lub zamiatanie.
sposób u?ycia: doda? tonera kurz wolna wybielaj?ce pasty mieszaniny lub wybranych z
aktywator wed?ug proporcji wskazanych w instrukcji u?ycia masy papierniczej i wybielanie
proszek.
• Ultramaryna pigmenty toner niebieski przeciwdzia?a? miedziany podkre?la;
• Toner Sienna pigmenty zwi?kszenia refleksje z orzechów laskowych;
• ?ó?ty Toner Indian pigmenty wzmocnienia barwy;
• Toner carmine czerwonych pigmentów zwi?kszenia czerwony refleksje;
• Toner purpurowy pigmenty zmniejszy? nadmiar z?ote refleksje.
opakowania: rury 150 ml.
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