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COLOR.ID
per separar els diferents tons de color

 COLOR.ID és un producte revolucionari que només s'afegeix als colors i Color Perfect
Color de la llum, actua com una barrera flexible de separació i protecció dels diferents
tons de color aplicades a la perruqueria per a un resultat dels efectes de diversos colors
increïblement natural i brillant. Una petita quantitat de COLOR.ID amb InvisiDivider
Tecnologia afegeix al color i Koleston Wella LLUMS COLOR crea una matriu, únic en el
seu gènere, que actua com una barrera flexible de separació i la celebració de les
diferents seccions de color del cabell i evitar possibles alteracions to a causa de les
taques i ratlles de color de superposició.

mètode  d'ús:  pot utilitzar només amb Color Perfect, COLOR LLUM PERFECTA o
Welloxon en la proporció Welloxon Perfect Color + + COLOR.ID additiu :
• 10:10:01 color bàsic de Koleston Perfect i alegrar el color ;
• 10:20:02 tons Koleston Perfect Blonde especial.
Aplicar el color al cabell sec amb l'espàtula i donar-li forma manualment de cap manera,
forma o direcció, per aconseguir un efecte de color multitono dissenyat d'una manera
única, sense utilitzar pel · lícula o altres separadors. COLOR.ID es pot utilitzar a
desaparèixer un color harmoniosament un al costat de l'altre, en aquest cas aplicar el
color només a la zona de les arrels, a continuació, aplicar un altre color en longituds
mitjanes assegurant-se que no hi ha espai entre els dos colors, i / o aplicar colors costat a
costat, a partir d'un sol color, en un bri / secció, a continuació, un altre color al / tancar la
secció de bloqueig. Forma i establir els fils / seccions a voluntat pel temps de
desenvolupament. El temps de desenvolupament en les instruccions de funcionament
com de costum o de Color Perfect llum de color, amb o sense calor.
 quadre :.  95 ml flascó 
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