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BRILLANTOR
Semi-permanent color crema totalment miscible i lliure d'amoníac, de ofereix un to no
agressiu en to al teu cabell. Colors que duren fins a 20 rentats, lleugerament disminuint en
intensitat després de cada xampú.
instruccions d'ús: aplicar al cabell tovallola seca o seques, amb un bol i raspall.
Aplicació en els cabells verge: barreja/TIGI copyright © olour tons de brillantor vulgueu
amb seu activador TIGI crema copyright © olour de 1,5%, 8,5 5
volumes/volumes/volume/6% 2,55% o 20; apliqui la barreja directament en l'arrel, la meitat
de la longitud i extrems i deixar actuar durant 20 minuts.
embalatge: tub de 60 ml.

ASCENSOR
Color permanent que il. lumina, neutralitza i s'esvaeix en una aplicació. Fins a 5 nivells
d'un llamp en cabell natural. Es pot utilitzar en cabell natural, clar o fosc. Obturació hora
35 minuts (fins a 45 minuts en pèl resistent).
mètode d'ús: aplicar TIGI copyright © olour ascensor sobre el cabell sec, sense rentar,
utilitzant un bol i raspall. Ús en el cuir cabellut o cabell amb crema copyright activador
TIGI © olour (màxim 40 volumes/12%). Aplicació en els cabells verge: barrejar l'ombra
TIGI copyright © olour ascensor vols amb seu activador gelat copyright © olour de
volumes/1.5% 5, 8,5%, 6 volumes/volume/2.55 20%, 30% o 40 volums/volum 9/12%.
Apliqui la barreja a 2,5 cm de les arrels, mitjan-longituds sobre els extrems. Deixar actuar
durant 20 minuts. Barrejar i aplicar a les arrels. Deixar actuar durant 35 minuts (fins a 45
minuts al cabell més fosc/gruixut i resistent).
embalatge: tub de 60 ml.
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