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Amon Color Free Colordesign és la coloració formulada amb els millors pigments i les
millors matèries primeres' sense amoníac disponible al mercat al preu més avantatjós.
.
SEMIPERMANENT ACTUANT COM A PERMANENT
El semipermanent que es comporta com un color permanent. Aquesta coloració dóna una
excel·lent cobertura de cabell blanc. Sense amoníac i sense poder d'alleugerir' evita tons
càlids no desitjats i fa d'aquesta línia una excel·lent opció per als homes.

RICA SELECCIÓ DE COLORS
Disponible en el colordisser de 50 tonspermet un control real de la intensitat del color i
tons vibrants. Una sèrie neutra que garanteix la cobertura dels cabells blancs i una sèrie
de xocolates de gran moda per a les mores actuals.

BRILLANTOR I BRILLANTOR
La brillantor i la brillantor van ser resultats clau quan s'utilitzen productes de colordisses.
El colorista pot triar el color perfecte per a cada client en funció de si voleu un efecte mat
o translúcid.

DE LLARGA DURADA
La descàrrega de color és molt lleugera i és de to. El resultat és un color inigualable que
mai es descarrega en un to no desitjat o inesperat.

ZERO VARIACIONS TUB A TUB
El colordisser es produeix en algunes de les plantes tecnològicament més avançades del
món, "informatitzades i 100% robòtiques" sense cap intervenció humana, que asseguren
combinacions i envasos perfectes sense variacions de canonada a tub.

SENSE OLOR QUÍMICA PESADA
Els colors de colordisses tenen la millor fragància del mercat. Cap olor pesada d'amoníac
era només una agradable fragància tropical que mai va ser intrusiva ni agressiva.

EFECTE PROTECCIÓ
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La base es compon d'un complex de substàncies cosmètiques altament seleccionades,
incloent CERA ALBA (cera d'abella)' CERAMIDA A2 i QUERATINA HIDROLITZADA que
asseguren una acció calmant de les cèl·lules de la pell i condicionen la reestructuració de
l'estructura del cabell. També conté un polímer poliquaternium-22 cationic que completa
l'acció de tractament protegint el cabell deixant-lo fort i brillant. Més del 90 % de la base
està representada per totes les substàncies condicionants que componen la crema per
pintar Colordesign.

com utilitzar:
TEMPS DE POSADA (DILUCIÓ 1:1'5):

7/13 Vol. – Temps 30 minuts

embalatge: tub de 100 ml
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