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COLOR.IT - FARBIACE KRÉM
s rastlinný extrakt olivového oleja bez amoniaku a bez parafenilendiammina

 Niektoré chemické látky, ako je amoniak a parafenilendiammina, používané na výrobu
farieb na vlasy môžu spôsobi? kožné ochorenia a ochorenia dýchacích ciest.
COLOR.IT nahradil ?pavok monoetanolamín a parafenilendiammina s diaminotoluolsíranu
(molekula novej generácie), ?ím sa znižuje možnos? alergií a pálenie záhy.
To zaru?uje najvyšší možný rešpekt pre ochranu štruktúry vlasov.
Výhradné použitie aktívnych zložiek a pigmenty vysokej kvality, zais?uje konzistentné
farby a dlhotrvajúci, intenzívny a brilantné odtiene a plné krytie šedivých vlasov.
Kombinácia Farbiace krém a emulzie okysli?ovadla COLOR.IT na smotane, umož?uje
získa? zmes a zamatovo mäkké, ?ahko sa používa? a šíri?, pre rýchle a jednoduché.
Prebiehajúci výskum sa zameriava na vytváranie produktov, ktoré kombinujú praktickos?,
úcta k prirodzenej štruktúre vlasov a vynikajúce výsledky, viedlo k formulácii farbiaci krém
s COLOR.IT rastlinný extrakt olivového oleja. Jeho ?ahká vô?a robí jeho používanie
príjemné, zabezpe?i? jednotnú farbu, svetlé a hodvábne celkovo ide o vlasy.
 odtiene  k dispozícii v 30 odtie?och v sérii :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano tmavo 4.castano, 5.castano jasné, tmavé 6.biondo,
7.biondo, 8.biondo jasné, jasné 9.biondo ;
- COPPER : me? 4.4.castano, 8.43.biondo jasná zlatá me?, me? 7.44.biondo intenzívny,
tmavá me? 6.4.biondo ;
- PURPLE : 4.22.castano iris intenzívny, jasné 5.22.castano iris intenzívny
- RED : ?ervená 4.62.castano iris, 5.66.mogano ohnivý, intenzívny 5.55.castano jasné,
mahagón, ?ervený mahagón 5.56.castano jasné, 7.66.biondo tmavo purpurová, svetlo
mahagón 8.52.biondo Iris ;
- GOLDEN A BROWN : 5.003.castano prirodzené svetlo ?okoládová, svetlo zlaté
5.3.castano, 6.003.biondo prírodná tmavo hnedá, tmavo zlatá 6.3.biondo, 7.003.biondo
prírodný tabak, 7.33.biondo intenzívny zlaté svetlo 8.003.biondo prírodného mand?ového,
9.003.biondo jasné, prírodný med, zlatá 9.3.biondo jasné.
 spôsob použitia  : V non - kovové nádoby, zmiešajte jeden diel smotany a ?as? a pol
oxida?nej emulzie krém
.- Prvá aplikácia : rovnomerne distribuova? pripravené d?žky a konce vlasov zmesi farbív,
nechajte pôsobi? asi 10 minút. Potom znova pripravi? rovnaké sfarbenie zmesi a
rovnomerne rozdeli? na kore?och tiež predmetom ?alšieho dobu expozície 30 minút.
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- Retušovanie : distribuova? zmes rovnomerne na pripravený rast farbivá na vlasy,
pozorovanie rýchlos? uzávierky 30 minút. Ak je to potrebné, pre tónovanie d?žky a tipy pár
minút pred koncom doby expozície navlh?ite spreji a aplikova? farbu zostal emulgujúci
všetko.
Vždy polovicu doby inštalácie po trvalej alebo sfarbenie.
Po uplynutí doby expozície, jemne opláchnite vlasy teplou vodou, šampónu a masky kyslé.
Upozornenie : sfarbenie krém COLOR.IT je kalibrovaný pre percento 70 % bielych vlasov.
Viac ako 70 % pomocou tmavší tón (napr. získa? 7 použi? 6).
 balenie  :. Tube 100 gr 
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