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ILLUMINA COLOR

Este ultima profesionale de colorat combinarea bog??ia creative permanente de culoare
pentru un rezultat natural moale ' translucid ?i str?lucitor cu o protec?ie uimitoare de p?r.
Potrivit pentru cei care doresc o culoare de efect de hiper-naturale f?r? a sacrifica
performan?a de culoare permanente în termeni de acoperire perfect? ?i iluminat. Ofer? un
plus extraordinar in ceea ce priveste protejarea parului fibre: culoare dup? culoare fibra
parului este respectate ?i protejate prin asigurarea un rezultat de str?lucire ?i moliciune
care dureaza. 100% acoperire perfecta.
nuante: 34 nuante pentru a se potrivi cu orice nevoie de personalizare este cel mai mare
respect pentru natura.
instruc?iuni de utilizare: 60 ml 60 ml ILLUMINA COLOR + Welloxon Perfect. Raportul
de amestecare: 3:1 parte de iluminat tonuri • ILLUMINA COLOR ' 1 parte Welloxon
Perfect 40 vol.
• 2 tonuri trasnet: 1 parte de ILLUMINA COLOR este 1 parte Welloxon Perfect 30 vol.
• 1 ton de ridicare/acoperire a parului alb/ton pe ton sau mai inchisa culoarea ilumineaz?
partea 1:1 parte Welloxon Perfect 20 vol.

TON PE TON SAU MAI INCHISA
• Complet colorat: aplica culoarea de amestec de baza la sfaturi; timpul de expunere
30/40 de minute f?r? surs? de c?ldur? cu surs? de c?ldur? 15/25 minute. Dac? este
necesar, l?sa?i pe timp de 5/10 minute mai mult.

ILUMINAT
• Lungimi ?i sfaturi se aplica culoarea de amestec doar-a lungul lungimi si indicatii in 1/2
cm din piele; Shutter cuvîntare f?r? c?ldur? externe 20 de minute; cu caldura 10 minute.

REMODELAREA REGROWTH
• Aplica amestecul colorant înainte de baza. Începe în cazul în care procentul de par alb
este mai mare. Shutter cuvîntare nr 30/40 minute surs? de c?ldur? cu surs? de c?ldur?
15/25 minute.
ambalare: tub de 60 ml.
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