Barvy na vlasy - ALDO FORTE
COLOR.IT - BARVICÍ KRÉM
s rostlinný extrakt olivového oleje bez amoniaku a bez parafenilendiammina

info@aldoforte.eu
+39 0331 1706328
www.globelife.com/aldoforte

COLOR.IT - BARVICÍ KRÉM
s rostlinný extrakt olivového oleje bez amoniaku a bez parafenilendiammina

N?které chemické látky, jako je amoniak a parafenilendiammina, používané pro výrobu
barev na vlasy mohou zp?sobit kožní onemocn?ní a onemocn?ní dýchacích cest.
COLOR.IT nahradil ?pavek monoethanolaminem a parafenilendiammina s
diaminotoluolsíranu (molekula nové generace), ?ímž se snižuje možnost alergií a pálení
žáhy.
To zaru?uje nejvyšší možný respekt pro ochranu struktury vlas?.
Výhradní použití aktivních složek a pigmenty vysoké kvality, zajiš?uje konzistentní barvy a
dlouhotrvající, intenzivní a brilantní odstíny a plné krytí šedivých vlas?. Kombinace Barvicí
krém a emulze okysli?ovadla COLOR.IT na smetan?, umož?uje získat sm?s a sametov?
m?kké, snadno se používat a ší?it, pro rychlé a snadné. Probíhající výzkum se zam??uje
na vytvá?ení produkt?, které kombinují prakti?nost, úcta k p?irozené struktu?e vlas? a
vynikající výsledky, vedlo k formulaci barvicí krém s COLOR.IT rostlinný extrakt olivového
oleje. Jeho lehká v?n? ?iní jeho používání p?íjemné, zajistit jednotnou barvu, sv?tlé a
hedvábné celkem jde o vlasy.
odstíny k dispozici v 30 odstínech v sérii :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano tmav? 4.castano, 5.castano jasné, tmavé 6.biondo,
7.biondo, 8.biondo jasné, jasné 9.biondo ;
- COPPER : m?? 4.4.castano, 8.43.biondo jasná zlatá m??, m?? 7.44.biondo intenzivní,
tmavá m?? 6.4.biondo ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intenzivní, jasné 5.22.castano irise intenzivní
- RED : ?ervená 4.62.castano iRise, 5.66.mogano ohnivý, intenzivní 5.55.castano jasné,
mahagon, ?ervený mahagon 5.56.castano jasné, 7.66.biondo tmav? purpurová, sv?tle
mahagon 8.52.biondo irise ;
- GOLDEN A BROWN : 5.003.castano p?irozené sv?tlo ?okoládová, sv?tle zlaté
5.3.castano, 6.003.biondo p?írodní tmav? hn?dá, tmav? zlatá 6.3.biondo, 7.003.biondo
p?írodní tabák, 7.33.biondo intenzivní zlaté sv?tlo 8.003.biondo p?írodního mandlového,
9.003.biondo jasné, p?írodní med, zlatá 9.3.biondo jasné.
zp?sob použití : V non- kovové nádoby, smíchejte jeden díl smetany a ?ást a p?l
oxida?ní emulze krém
.-První aplikace : rovnom?rn? distribuovat p?ipravené délky a konce vlas? sm?si barviv,
nechte p?sobit asi 10 minut. Potom znovu p?ipravit stejné zbarvení sm?si a rovnom?rn?
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rozd?lit na ko?enech také p?edm?tem dalšího dobu expozice 30 minut.
- Retušování : distribuovat sm?s rovnom?rn? na p?ipravený r?st barviva na vlasy,
pozorování rychlost záv?rky 30 minut. Pokud je to nutné, pro tónování délky a tipy pár
minut p?ed koncem doby expozice navlh?ete spreji a aplikovatbarvu z?stal emulgujících
všechno.
Vždy polovinu doby instalace po trvalé nebo zbarvení.
Po uplynutí doby expozice, jemn? opláchn?te vlasy teplou vodou, šamponu a masky
kyselé.
Upozorn?ní : zbarvení krém COLOR.IT je kalibrován pro procento 70 % bílých vlas?. Více
než 70 % pomocí tmavší tón (nap?. získat 7 použít 6).
balení :. Tube 100 gr
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