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FUSION COLOR
crema de color d'alt rendiment - amb la proteïna

tinció d'innovadora textura de gel- crema que conté una formulació equilibrada de
proteïnes basat en aminoàcids i proteïnes vegetals.
Colorbond Technology, tecnologia exclusiva de Redken, permet que les molècules dels
pigments i proteïnes que penetren en el cor del cabell : el resultat és un tot color, brillant,
amb verd - dimensional i multifacètic i un cabell més saludable
.FUSION COLOR té un nabiu fragància i garanties fruiter :
- Una cobertura perfecta de pèl blanc (100 %) amb tota naturalitat i uniformitat del resultat
- Un raig de fins a tres tons
- Rossa molt lleuger, suau, brillant, amb un alleujament de fins a 4 tons amb el
superschiarente sèrie- Un color vital i duradora : gràcies a la seva formulació, és resistent
als raigs del rentat, UV repetides i l'exposició a la llum
- Una versàtil aplicació utilitzant el pinzell o ampolla aplicadora. La textura gel- crema
especial també permet una realització segura i controlada en quant a l'adherència del
producte
tons : FUSION COLOR és un conjunt d'interessants i creatius. Es compon de 5 sèries,
cadascuna de les quals inclou diversos rangs.
- NB NATURAL ASH EQUILIBRADA / blau, ASH / verd, ASH / violeta, NEUTRAL, GOLD /
groguenc
.- NF MODA NATURAL :. GOLD / violeta, GOLD / or, or / taronja, or / vermell, marró /
coure, BROWN / vermell, COURE / vermell
-. F FASHION
-. TITANI
. - DF FUSION DOBLE : marrons, vermells i rosses
- NOVA RUBILANE : GOLD / coure, coure / marró, coure / coure. Un'intesità amb tons
coure i vida única, gràcies a l'única
mètode d'ús : FUSION COLOR barrejat amb una dosi igual de Pro - òxid Developer
(relació 1:1). Per FUSION DOBLE la proporció de la barreja és de 1:2. Deixar actuar
durant 35 minuts a intervals de temperatura de les habitacions d'AC, NB, NF, F, DF
marrons i vermells. Per Highlift Rosses DF i la velocitat d'obturació és de 45 minuts
paquet : 60 ml tub astucciato
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