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   Oxi Gold 10 vol. / vol 10 Emulsió  
 perfumat addicional estabilitzat. Compatible amb tots els tipus de tinturao blanquejador.
Amb l'oli de coco en ella el pèl es manté suau sense ser massa atacat pels blanquejadors
i colorants utilitzats en la barreja.
Especialment apropiat per al tenyit de Nat color. 
 Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte damiscelare. Utilitzeu
els guants. 
 
 250 ml  

  Oxi Gold 20 vol. / vol 20 Emulsió 
Crema oxidant perfumada addicional estabilitzat. Compatible amb tots els tipus de tinturao
blanquejador. Amb l'oli de coco en ella el pèl es manté suau sense ser massa atacat pels
blanquejadors i colorants utilitzats en la barreja.
Especialment apropiat per al tenyit de Nat color.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte damiscelare. Utilitzeu
els guants.
Ampolla 1000ml
Ampolla 250 ml 

  Oxi Gold 30 vol. / vol 30 Emulsió 
Crema oxidant perfumada addicional estabilitzat. Compatible amb tots els tipus de tinturao
blanquejador. Amb l'oli de coco en ella el pèl es manté suau sense ser massa atacat pels
blanquejadors i colorants utilitzats en la barreja. Especialment apropiat per al tenyit de Nat
color.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla 1000ml
Ampolla 250 ml 

  Oxi Or 40 vol. / vol 40 Emulsió 
Crema oxidant perfumada addicional estabilitzat. Compatible amb qualsevol tipus de
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colorant o blanquejant. Amb l'oli de coco en ella el pèl es manté suau sense ser massa
atacat pels blanquejadors i colorants utilitzats en la barreja. Especialment apropiat per al
tenyit de Nat color.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla 1000ml
Ampolla 250 ml 

  Oxi Or Detector Dolç 2,7% 
Crema oxidant perfumada addicional estabilitzat a colors específics to sobre to. Amb l'oli
de coco en ella el pèl es manté suau sense ser massa atacat pels blanquejadors i
colorants utilitzats en la barreja. Especialment apropiat per al tenyit de Nat color.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla 1000ml
Ampolla 250 ml 

  Oxi Or Detector Plus Vol 25 
Crema oxidant perfumada addicional estabilitzat. Compatible amb qualsevol tipus de
colorant o blanquejant. L'oli de coco Horace -hi el pèl es manté suau sense ser massa
atacat pels blanquejadors i colorants utilitzats en la barreja.
Especialment apropiat per al tenyit de Nat color.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla de 1000 ml 

  Aigua Oxigenada 20 Vol 
El peròxid d'hidrogen líquid Oxigen extra cremós perfumat estabilitzat.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla de 1000 ml 

  Aigua Oxigenada 30 Vol 
El peròxid d'hidrogen estabilitzat líquid extra.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla de 1000 ml 

  Aigua Oxigenada 40 Vol 
El peròxid d'hidrogen estabilitzat líquid extra.
Utilització: Utilitza segons les instruccions en l'envàs del producte a barrejar. Utilitzeu els
guants.
Ampolla de 1000 ml 
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