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  creme de clareamento  

Creme 

 branqueadoras para cabelo de alta potência relâmpago. A textura da mistura nos permite
desenvolver técnicas de trabalho mais rápido e mais seguro.
método  de uso:  antes de usar, manipular o envelope para diluir o produto. Razão de
diluição : 01:02 Cuidado : misture em um recipiente não- metálico. Os oxidantes
utilizados: PERFORMANCE PRONTO OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, a critério do
cabeleireiro com base na avaliação feita. As velocidades do obturador : até 45 minutos,
dependendo da avaliação do cabeleireiro. Recomendado para branqueamento e
decapagem muito perto da pele. Ideal para técnicas de cabelo natural ou colorido
especialmente desestruturado raio.
 caixa :.  tubo de 40 gr e 250 gr envelope

 PÓ BRANQUEAMENTO 
Compacto e de alto poder de branqueamento. Adequadamente misturada com a emulsão
de oxidação proporciona um creme adequado para todas as técnicas.
método  de uso:  razão de diluição : 1:02. Atenção: misture em um recipiente não-
metálico. Os oxidantes utilizados: PERFORMANCE PRONTO OXY 10 - 20 - 30 - 40
volumes, a critério do cabeleireiro com base na avaliação feita. Velocidades do obturador:
15 a 60 minutos, dependendo da avaliação do cabeleireiro. Recomendado para forte
branqueamento de cabelo natural e forte, decapagem de cabelos cor de fundo não é
particularmente sensível em penteados e cores com fundo muito escuro.
 caixa :.  20 g tubo e frasco de 500 gr

 pó descolorante AZUL AMMONIA GRÁTIS 
Amônia livre de pó descolorante para cabelo, especialmente fino e compacto. Permite
excelentes resultados de branqueamento. Respeita a estrutura do cabelo.
método  de uso:  razão de diluição : 1:02. Misturar num recipiente não- metálico. Os
oxidantes utilizados: PERFORMANCE PRONTO OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, a critério
do cabeleireiro com base na avaliação feita. Velocidades do obturador: 15 a 60 minutos,
dependendo da avaliação do cabeleireiro. Recomendado para clareamento de cabelos
coloridos, danificados e muito delicado. Ótimo para lavagem e decapagem de decapagem
de luz.
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 caixa :.  20 g tubo e frasco de 500 gr 
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