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ESCRIPTOR DE COLOR
coloració permanents semi directe

Colors vibrants per a un resultat creatiu.

ESCRIPTOR de COLOR és semi-permanent color directe llest per al seu ús sense ser
barrejats amb altres substàncies. Aplicar directament sobre el cabell blanquejada, cabell
destacat i cadenes lleugeres (9 o més clar to, natural o tenyit) per crear efectes especials
de colors. No-blanquejats cabell (natural o tenyit rossa, tant amb 9 o més lleuger) per a un
resultat durador ja hauria d'utilitzar pigment pur sense dilució amb blanc. Els tons poden
ser utilitzats singularment o barrejades entre elles sense limitació a la creativitat de la
perruqueria per a una infinita gamma de colors i combinacions audaços i vibrants. Per
aconseguir atenuats colors o tons pastel simplement utilitzar un de les ombres en
combinació amb el color blanc com a diluter. La formulació de l'escriptor COLOR consta
de micro-pigments, per a tinció permanents. Molècules capaços de fixar la vista en les
capes més superficials del cabell, es dipositen entre la cutícula i les capes superficials de
l'escorça. S'anomenen "directa" perquè, d'implementació, no estan involucrats en
processos oxidatiu (sense prèvia barreja amb agents com a clàssics tints d'oxidació),
però simplement acatar la velocitat d'obturació. D'un punt de vista tècnic i Colorimètric
relatiu són ideals donar el cabell un reflex intens i natural.
tonalitats: colors vibrants moda: blau blanc i 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green
mitjans de comunicació 1.
mètode d'ús: cabell bàsic: nivell pre-9 o blanquejada encenedor blanquejada. Aplicació:
sobre el cabell humit. Temps d'exposició: 20 minuts. Esbandida sense utilitzar xampú o
condicionador.

APLICACIÓ DIRECTA DE CADA COLOR
Aplicar cadascun per separat, sense barrejar-los junts.

APLICACIÓ DIRECTA DELS COLORS MÉS
Colors pot ser barrejat entre ells sense limitacions basats en la creativitat i la inspiració de
la perruqueria.
Fins i tot pot comprovar els ulls la velocitat d'obturació.
Exemple de colors disponibles: blau fosc: dosi igual barreja de blau i porpra (1:1)
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PASTÍS MESCLES
Colors disponibles:
-Blau clar: barrejar una dosi de blau amb dosi doble blanc (1:2);
-Llum verda: barrejar una dosi de la natura amb 5 dosis de blanc (1:5);
-Rosat: barrejar una dosi de HOT PINK amb una dosi de blanc (1:1);
-Purple: barrejar una dosi de porpra amb 5 dosis de blanc (1:5).
No-blanquejats cabell (natural o tenyit rossa, tots dos amb 9 o més), per a un resultat més
duradora que hauria d'utilitzar pigment pur, sense diluir amb blanc.

embalatge: vials de 100 ml.
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