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ART DECOLOR

PODER DE BLANQUEIG DE CABELL
bleaching pols
La seva fórmula innovadora permet un resultat uniforme i control complet del procés de
decoloració a causa de la seva activació de calor (utilitzar només amb mapes o font de
calor humit). La presència d'un derivat natural 'Cyamopsis Tetragonoloba' exerceix una
crema hidratant que protegeix el cabell durant blanqueig.
instruccions d'ús: barrejar els 20 o 30 '7' ACTIVADOR d'activació font 40 vol. i el tòner
més adient, seguint les instruccions de la fitxa tècnica.
paquet: flascó de 500g.

CABELL DECOLORACIÓ PASTA
pastes blanquejador
Cyamopsis Tetragonoloba-basava polisacàrid amb hidratants i Persulphates oxidadors
sals inorgàniques és un producte ric en substàncies emolient que protegeixen l'estructura
del cabell és especialment formulats per alleugerir el color de cabell cosmèticament o
particularment ja deshidratat. La seva fórmula és perfectament equilibrat per segur i
resultats duradors en qualsevol tipus d'ascensor és també en decappaggi i en l'eliminació
de superposició de color. Especialment indicades per a
realitzar escabetx completa. Profund i brillant blanquejament enganxar barreja resultant
de la intensificació amb el tòner.
instruccions d'ús: barrejar l'activador d'activació 7 40 30 20 ' o ' l'origen de vol. i el tòner
més adient, seguint les instruccions de la fitxa tècnica. No utilitzi font de calor.
contenidor: flascó de 375 g.

GEL CREMA
Concentració de pigments en crema-gel durant temps s'alleugeria tonificació efectes quan
es barreja amb la pols bleaching o pasta. Per il. luminar i tonificació tòner directa pigment
condicionat 5' simultàniament pot ser utilitzat en qualsevol tipus de cabell per reviure vells
vetes o completa la decoloració és respectant l'estructura del cabell i assegurant una
brillantor extraordinària i suavitat. Les formulacions són enriquides amb agents
condicionat per protegir el cabell durant el procés de facilitació, deixant-los suau i brillant.
Característiques:
• Pigment directe: contrasten o reflexió natural esaltanoil mostrat pels cabells durant
blanqueig;
• Tòner miscible: capacitat de crear el tons personalitzats utilitzant tòner sol o en
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combinació amb els altres;
• Sistema innovador: il. lumina i colors de simultàniament durant blanqueig. Per a tot tipus
de cabell;
• Flexible i fàcil d'aplicar: es pot aplicar dels FLAMBOYAGE ratlles paper de pel·lícules o
arrassar.
instruccions d'ús: afegir el tòner pols lliure blanqueig pasta barreja o elegits amb
l'activador segons les proporcions indicades a les instruccions d'ús de la polpa i bleaching
pols.
• Tòner produccció pigment blau contrarestar el millor vermellós;
• Tòner Sienna pigments realçar les reflexions de l'avellana;
• Índia groc tòner pigment millorar els tons;
• Tòner carmesí vermell pigments realçar les reflexions vermells;
• Tòner porpra pigments reduir l'excés reflexos daurats.
envasos: tub de 150 ml.
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