Tints per al cabell - EUGENE PERMA
COLOR CREMA
concentrat de color
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COLOR CREMA
concentrat de color

És una crema de coloració oxidació , que combina el màxim rendiment del producte a un
preu competitiu.
Característiques:
• 2 vegades més concentrat en el dels tints garanteix perfecta cobertura de cabell blanc i
una intensitat de reflexions sublims;
• reduir la concentració d, amoníac i Paraben lliure per protegir l, estat natural de la fibra
del cabell.
• perfumat amb un RAM de flors blanques per a cobertura òptima de l, olor d, amoníac.
Resultats de la cerca:
• color profunda i potent , uniformitat garantida i foca excel·lent;
• 100% cobertura de cabell blanc.
tons: té 64 tons dividits en 9 sèries: daurat , natural, CAOBA , AUBURN, ROSSI , Cendra
marró/blau, IRISÈ / , SUPER alleugerint VIOLINS.
instruccions d, ús: És l, únic COLOR crema oxidació tinció oferint una dilució 1 + 3. Per
a una resposta óptima barrejar aplicació sobre el cabell sec sense rentar 30 ml 90 ml de
color OXYCREAM. La velocitat d, obturació és a 30 minuts en total i en cas de difícil pintar
cabell pot arribar a 35 minuts. Emulsionar amb cura. Esbandir acuradament i utilitzar el
EQUIVITAL xampú POSTCOLORAZIONE.
Cobertura:
• Natural: blanc cobertura de pèl al 100%. Mixable amb tots els reflexos.
• Reflexos: cobertura del 0% al 50% de cabell blanc aplicar l, ombra desitjada.
• Entre un 50% i el 100% de cabell blanc , barrejar els matisos amb reflex de 1/3 del to de
COLOR crema natural a la mateixa alçada. Reflexions i alleugerir fins 3 tons.
• Super lighteners alleugerir fins a 4 i un mig tons i es pot aplicar fins a un 60% de cabell
blanc. Utilitzes un 30 o 40 vol.
envasat: tub de 60 ml.
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