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El cabell ross és més delicat i necessita una atenció i cura especials. Per aquest motiu,
els laboratoris d'investigació ITELY HAIRFASHION han formulat l'exclusiva 'PLEXTM
BOND REPAIR', una nova tecnologia protectora integrada en tots els productes: es tracta
d'un complex d'olis vegetals preciosos i mantegues que protegeix el cabell durant la fase
de blanqueig.

Actuació extra ICÒNICA ROSSA - fins a 9 tons
Garanteix l'eliminació de residus grocs durant la fase d'alleugeriment. Ideal per a
tècniques d'alleugeriment amb l'ús de paper d'alumini o papers tèrmics per a majors
resultats d'alleugeriment de fins a 9 tons. Pols de blanqueig microgranular compacte.
DELYBLONDE lliure d'amoníac - fins a 6/7 tons
Pols de blanqueig sense amoníac ideal per al cabell natural. Es tracta d'una pols
microgranular compacta que garanteix un alleugeriment de fins a 6-7 tons. No s'infla i és
fàcil de barrejar i aplicar.
ARGILA ROSSA per a tècniques a mà alçada fins a 6 tons
Pols exclusiva de blanqueig ultracompacte. Ideal per a treballs d'alleugeriment a mà
alçada com la bronda i la llum d'esquitxades de Balayage.
La seva formulació específica "un cop barrejada amb oxigen" es torna particularment
calcari només per ser utilitzada sense paper d'alumini. Permet obtenir alleugeriments de
fins a 6 tons.
Crema cosmètica SEDOSA ROSSA - fins a 6 tons
Blanqueig cremós multiservei ideal per al cabell explotat. Garanteix un alleugeriment suau
segur i fiable de fins a 6 tons.
OLI LLEUGER DE SOL oli d'alleugeriment delicat
Extraordinari oli d'alleugeriment sense amoníac. Alleugereix fins a 2-3 tons per obtenir un
resultat natural i equilibrat. Permet obtenir diferents efectes sobre el cabell en funció de la
tècnica d'aplicació.
1 - Aplicat sobre les puntes s'alleugereix suaument fins a 2-3 tons per obtenir un fantàstic
efecte "KISSED BY THE SUN".
2 - Es pot utilitzar sobre la base per a un efecte "EDULCORAR LA BASE". Garanteix un
resultat aclaridor equilibrat i neutre.
3 - Quan s'aplica a tots els cabells s'obté un ros brillant i un meravellós alleugeriment

                               pagina 1 / 2



natural per a un efecte "SHINE & GLOSS".
Llet acidificant DE SEGELLADOR ROSSA 
Tractament de condicionament que ajuda a restaurar el pH del cuir cabellut i del cabell
essencial després de cada servei de blanqueig.
Crema tonificant ROSSA DE TÒNER 
Crema tonificant sense amoníac per al cabell blanquejat. Disponible en una paleta de 5
tons que es poden barrejar, ideal per neutralitzar reflexos no desitjats o crear efectes
pastel.
Modulador de pH modulador de pH 
Inhibeix l'alleugeriment de les melanines naturals i naturalitza l'efecte de les taques
d'oxidació. Només unes gotes són suficients per atenuar l'alcalinitat de la crema tonificant
evitant alleugerir el cabell natural. Fórmula enriquida amb CHROMALIGHT que manté el
color més temps i protegeix el cabell dels processos oxidatius a causa de factors externs.
ACTIVADOR 5 VOL.  Emulsió oxidant
Emulsió oxidant 5 vol/1'5%. Detector estabilitzat especialment formulat per garantir el
màxim rendiment quan s'utilitza amb tons TONER ROSSOS barrejats amb modulador de
pH. Això permet controlar millor l'alleugeriment de les melanines naturals.
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