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FLOR
L'EXPLOSIÓ DE COLOR

-Permanent color directe Microordinador basat en pigments, establir-se entre la cutícula i
les capes superficials de la fibra del cabell.
De blau, Rosa va de verd a groc, continua gaudint d'èxit en una tendència de cabell
fluorescents, pastís arc de Sant Martí. Una tendència que ha turmentat només noies però
totes les dones que volen sentir lliure a l'estil de negreta, over-the-top. Flor reparteix tot:
reinterpreta els colors, fins i tot la més clàssica, a satisfer una cada vegada més de moda i
exigent.
Resultat: el pèl és extremadament suau i brillant. El color s'esvaeix progressivament amb
rentat, flare cap torn.
tons: un paleta arc de Sant Martí de matisos inesperats 7 (BLUE LAGOON, sirena verd,
pluja de PORPRA violeta, taronja de mandarina, FÚCSIA cotó de sucre, crema vermell i
YELLOW SUBMARINE) per crear la mirada de pèl increïble i 1 clar que us permet
personalitzar la intensitat dels colors.
instruccions d'ús: amb la clara per a pastissos etèries diluïda. No cal ser barrejat amb
oxigen. Vetes o fils clars, s'aplica al cabell blanquejada, produeix colors vibrants, amb
efectes de color calidoscòpica. No-blanquejats cabell (des d'un
Base 9) donarà sorprenents reflexos. En aquest cas no s'ha de diluir amb clara.
Durada: de 3 a 20 xampús.
embalatge: tub de 60 ml.

CLAR
Dimmer sense pigment condicionat ingredients
Clar és el regulador que ajuda a millorar la penetració del color i mantenir-lo durant molt
de temps sobre el cabell. Permet personalitzar la intensitat dels colors i fer colors pastel
suaus.
instruccions d'ús: quan s'utilitza en combinació amb altres tons de flor, Atenua la
intensitat per aconseguir un color pastís; Quan s'utilitza sol, millora la brillantor i brillantor
del cabell. Esbandida i continuar amb l'estil desitjat. Per obtenir un color pastís resultat i/o
alleugerir
el color de resultat, barreja en la relació de com a mínim 8-1 (8 peces de Clear) i part de
flor desitjat.
embalatge: tub de 250 ml.
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