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GOMMAGE COLOR

 gommage COLOR és un cabell específic regal especial de color amb pigments o
l'oxidació artificial, el que redueix suaument ia poc a poc les partícules de color sense
danyar els cabells, deixant intactes els pigments naturals en lloc tiges sense atacar ells i
no fer- més lleuger que el natural. L'avantatge més òbvia, a més de no afectar l'estructura
del cabell, està donat per la seva acció progressiva, que, mentre que no requereixen
temps d'exposició llargs, permet a l'operador verificar el progrés gradual de la reducció del
color per poder decidir quan intervenir amb el esbandida. A causa de la seva delicadesa i
la seva capacitat de control és excel · lent per a les correccions parcials i globals i permet
fins 3/4 aplicacions per dia.
mètode  d'ús  : en el cas de la incertesa procedir amb una prova de floc preliminar.
Barregi la Fase 1 i la Fase 2 en parts iguals (1 1) en un recipient no metàl · lic, a
continuació, aplicar immediatament i ràpidament, els cabells sense rentar en sec.
Implementar a totes les parts per corregir i cobrir amb una gorra de dutxa de plàstic, a
continuació, posar els cabells sota una calor casc durant 25 minuts. Al final esbandir bé i
fer una prova de floc aplicant l'oxidant 10 volums. Si s'enfosqueix de repetició tan obvi per
al segon temps de la reducció del pigment. Si no enfosquir tan clar, procedeixi de la
següent manera: fer 2 xampús, els cabells mitjançant l'aplicació de neutralitzar l'agent
oxidant en 10 volums per prop de 3 minuts en el pèl, a continuació, aplicar un tractament
posterior (Milk Shake HLX). Esbandir i aplicar la recepta de color decidit.
paquet   :. Reduir kit amb la Fase 1 i la Fase 2 del tub catalitzador 
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