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COLOR.IT - CREMA COLORANT
amb oli d'oliva extracte de la planta sense amoníac i sense parafenilendiammina

 Alguns productes químics com l'amoníac i parafenilendiammina, utilitzats per a la
producció de tints per al cabell poden causar malalties de la pell i malalties respiratòries.
COLOR.IT ha substituït l'amoníac amb monoetanolamina i parafenilendiammina amb
sulfat diaminotolueno (molècula de la nova generació) que redueix la possibilitat d'al ·
lèrgies i l'acidesa estomacal.
Garanteix el màxim respecte per la protecció de l'estructura del cabell.
L'ús exclusiu d'ingredients actius i pigments d'alta qualitat, garanteix un color consistent i
tints duradors, intensos i brillants i una cobertura total de les cabells blancs. La
combinació de CREMA COLORANT i Emulsió Oxidant COLOR.IT en crema, permet
obtenir una barreja suau i vellutat, fàcil d'aplicar i estendre, de forma ràpida i fàcil. La
investigació en curs té com a objectiu crear productes que combinen practicitat, el
respecte de l'estructura natural del cabell i excel · lents resultats, va conduir a la
formulació de la crema colorant amb oli d'oliva extracte de planta COLOR.IT. La seva
aroma llum fa el seu ús agradable, garantint un color uniforme, brillant i sedós en el
respecte total dels cabells.
 Shades  disponible en 30 tons de la sèrie :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano 4.castano fosc, 5.castano clar, 6.biondo fosc, 7.biondo,
8.biondo clar, 9.biondo clar ;
- COURE : 4.4.castano Coure, 8.43.biondo clara coure daurat, coure 7.44.biondo intens,
6.4.biondo coure fosc;
- PURPLE : 4.22.castano Irisé intensa, clara Irisé 5.22.castano intens
- VERMELL : 4.62.castano vermell Irisé, 5.66.mogano ardent, intens 5.55.castano clara
caoba, caoba vermella 5.56.castano clar, 7.66.biondo color morat fosc, llum Irisé
8.52.biondo caoba ;
- OR I MARRÓ : 5.003.castano xocolata de la llum natural, la llum 5.3.castano d'or, marró
fosc 6.003.biondo natural, fosc 6.3.biondo or, tabac 7.003.biondo natural, 7.33.biondo
intensa llum daurada ametlla 8.003.biondo natural, 9.003.biondo clara mel natural,
9.3.biondo daurat clar.
mètode  d'ús  : En un recipient no metàl · lic, barrejar una crema de part i part i la meitat
de la crema emulsió oxidant
.- La primera aplicació : distribuir uniformement la barreja de tint i les puntes del cabell
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preparats, deixar actuar durant uns 10 minuts. Després es torna a preparar la mateixa
barreja de color i estendre uniformement sobre les arrels també, subjecta a un temps
d'exposició més de 30 minuts.
- Retoc : distribuir la barreja uniformement sobre el creixement de tint per al cabell
preparat, observant una velocitat d'obturació de 30 minuts. Si cal, per tonificar els llargs i
puntes d'uns minuts abans que finalitzi el temps d'exposició mullar amb una ampolla
d'esprai i aplicar el color romandre emulsionar tot.
Sempre reduir a la meitat els temps d'instal · lació després.
Després que el temps d'exposició, esbandida suaument el cabell amb aigua tèbia, un
xampú i una màscara agra.
Avís: coloració crema COLOR.IT està calibrat per a un percentatge del 70% de pèl blanc.
Més del 70% utilitzant un to més fosc (per exemple, per aconseguir un ús 7 a 6).
paquet   :. Tub de 100 gr 
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