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CREMA DE CULOARE
concentrat de culoare

Este o crema de colora?ie de oxidare , care combin? performan?a maxim? a produsului la
un pret competitiv.
Caracteristici:
• 2 ori mai concentrate în vopsele garanteaz? acoperirea perfect? de p?r alb ?i o
intensitate de Reflec?ii sublim;
• reduce concentra?ia de amoniac ?i Paraben gratuit pentru a proteja starea natural? a
fibra de p?r.
• parfumat cu un buchet de flori albe pentru o acoperire optim? de mirosul de amoniac.
Rezultatele cautarii:
• culoare puternic ?i profund , uniformitatea garantat si sigiliul excelent;
• 100% acoperire de p?r alb.

nuante: a 64 nuante împ?r?ite în serie 9: mahon , natural, aur , AUBURN, ROSSI , ASH
BROWN/blue, IRISÈ / , SUPER LIGHTENING VIORI.

modul de utilizare: CREMA de culoare este numai oxidarea colorare oferind o dilu?ie 1 +
3. Pentru o optim? se amestec? aplicare pe p?rul uscat nesp?late 30 ml 90 ml de culoare
OXYCREAM. Viteza obturatorului este 30 de minute în total, ?i în cazul dificil de colorat
parul poate ajunge la 35 de minute. Se emulsioneaz? cu aten?ie. Se cl?te?te cu grij? ?i de
a folosi EQUIVITAL sampon POSTCOLORAZIONE.
Acoperire:
• Naturale: alb de p?r de acoperire 100%. Mixable cu toate reflec?ii.
• Reflexe: acoperire de la 0% la 50% din p?rul alb se aplic? nuan?a dorit?.
• De la 50% la 100% din par alb , se amestec? nuanta cu 1/3 de reflec?ie de tonul natural
crema de culoare la aceea?i în?l?ime. Reflec?ii ?i u?ura pân? la 3 tonuri.
• Super Încing?toare u?ura pân? la 4 ?i o jum?tate de tonuri ?i v? pot aplica pân? la 60%
din p?rul alb. Utiliza?i o vol. 30 sau 40

ambalare: tub de 60 ml.
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