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COLOR D'ILLUMINA

És la última coloració professional que combina la riquesa creativa color permanents a un
resultat de naturalment suau ' translúcid i brillant amb una protecció de pèl increïble. Apte
per als que volen un color efecte hiper-natural sense sacrificar el rendiment del color
permanent en termes de cobertura perfecta i abrillantament. Ofereix una extraordinària
més en termes de protecció fibres del cabell: color després de color de la fibra del cabell
és respectat i protegits per garantir un resultat de brillantor i suavitat que dura. 100%
perfecta cobertura.
tons: 34 tons a cada necessitat de personalització és el màxim respecte per la natura.
instruccions d'ús: 60 ml 60 ml ILLUMINA COLOR + Welloxon perfecte. Proporció de
mescla: 3:1 part d'un llamp tons • ILLUMINA COLOR ' 1 part de 40 perfecte Welloxon vol.
• 2 s'alleugeria tons: 1 part de ILLUMINA COLOR és 1 part de 30 perfecte Welloxon vol.
• 1 to de cobertura/ascensor de cabell blanc/to sobre to o part 1:1 part dels més fosc
COLOR il·LUMINA de Welloxon perfecte 20 vol.

TO SOBRE TO O MÉS FOSC
• Completar per pintar: aplicar el color de la barreja de la base de les puntes; temps
d'exposició 30/40 minuts sense font de calor amb font de calor 15/25 minuts. Si cal, deixar
al 5/10 minuts més.

UN LLAMP
• Al llarg de longituds i consells s'apliquen el color barreja només al llarg de longituds i
consells en 1/2 cm de la pell; Velocitat sense calor externa d'obturació 20 minuts; amb
calor 10 minuts.

REMODELACIÓ REBROT
• Aplicar la mescla de tint abans de la base. Començar on el percentatge de cabell blanc
és més alt. Obturació font minuts No 30/40 velocitats de calor amb font de calor 15/25
minuts.
embalatge: tub de 60 ml.
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