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VOILÀ 3C INTENS
3 c: cobertura, color, bellesa

3C VOILÁ INTENSE té una fórmula única i altament innovador que és sintetitzat per la
cobertura de 3 c: nom mateix,
color, bellesa. Característiques i beneficis:

• 100% de cobertura de cabell gris: aplicar la tonalitat i la reflexió seleccionat amb el client
per la senzillesa de l'obra de la perruqueria;
• Tecnologia de sistema REDCOUPLE: cobertura, molt de temps duradora i extraordinària
intensitat de reflexos (55/66/44 series...)/. 64);
• lleialtat a la carta de colors: facilitació en l'elecció de tons per al treball diari de la
perruqueria;
• nou sistema antioxidant i d'aprimament: millora la nota olfactiva i allarga el temps de
mescla de l'oxidació;
• Crema nacrat: textura cremosa i l'aparença estètica;
• nova fragància amb Rosa i gessamí: agradable i redueix la percepció de l'olor
d'amoníac.
Principis actius:
• hidrolitzades amb queratina, la proteïna que penetra profundament en donar substància
i elasticitat;
• 18 queratina aminoàcids que tenen una gran afinitat amb la queratina del cabell i acte
hidratació profunda;
• Condicionador específics que s'adhereix a la tija del cabell assegurant suavitat i maneig
per a cabells seques i humides.
• retardar l'oxidació que permet el color penetrar més eficaçment sense danyar la cutícula;
• Foca de pigments d'efecte que està atrapat en el còrtex cobertura tenaç assegurant;
• primària i secundària pigments efecte Simfonia entre aconseguint la màxima harmonia
entre color i reflexió;
• efecte de brillantor que dóna la suavitat del cabell i realça els reflexos de llum.
tonalitats: VOILA 3 c INTENSE està disponible en més de 100 colors.
mètode d'ús: proporció de mescla: 60 ml 90 ml Voila Voila intens Ossidant nata + 3 c.
Cabell de curt/mitjà de temps de l'exposició: aplicar color al llarg de longituds i consells i
deixar en 20 minuts. Aplicar el color en les arrels i deixa per un altre de 25 minuts. Total
temps: 45 minuts. Cabells llargs: s'apliquen a partir dels extrems i deixar en 15 minuts, els
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minuts 20 o 25 minuts. Temps complet: 60 minuts. Retoc: aplicar el color en el rebrot.
Velocitat d'obturació de 30 a 45 minuts. Extraordinàriament alleugerint sèrie: aplicar color
a les arrels (per editar-la). Total temps: de 30 a 45 minuts.
embalatge: tub de 60 ml.
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