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VOILÁ 3C INTENZIVNÍ
3 c: krytiny, barvy, krása

VOILÁ 3 c intenzivní má jedine?ný vzorec a vysoce inovativní, který je syntetizován stejné
jméno 3 c: pokrytí,
Barva, krása. Vlastnosti a výhody:

• 100 % krytí šedivých vlas?: aplikovat odstín a reflexe zvolen s klientem pro jednoduchost
práce kade?nictví;
• REDCOUPLE systém technologie: pokrytí, dlouhotrvající a mimo?ádné intenzity reflex?
(55/66/44 series...)/. 64);
• v?rnost barev grafu: usnadn?ní výb?ru odstín? pro každodenní práci kade?nice;
• nový systém antioxida?ní a hubnutí: zlepšuje ?ichové poznámku a prodlužuje ?as
oxida?ní sm?si;
• Perlový krém: krémové textury a kosmetický vzhled;
• Tento parfém s r?ží a jasmínem: p?íjemná a snižuje vnímání zápachu amoniaku.
Ú?inné složky:
• hydrolyzovaný keratin, protein, který proniká hluboko do látky a pružnost;
• 18 keratinové aminokyseliny, které mají velkou afinitu s keratinem vlasy a zákona
hydrata?ní hluboko;
• konkrétní kondicionér, který dodržuje chloupku zajistí m?kkost a ovladatelnost na mokré i
suché vlasy;
• Zpožd?né oxidace, která umož?uje barvu ú?inn?ji proniknout bez poškození kutikuly;
• t?sn?ní efekt pigment?, které jsou uv?zn?ny v k??e houževnatý pokrytí zajišt?ní;
• primární a sekundární pigmenty Symphony efekt mezi získat nejvyšší harmonii mezi
barvou a reflexe;
• lesklý efekt, který dává vlas?m jemnost a posiluje sv?tlo reflexy.
odstíny: VOILA 3 c intenzivní je k dispozici ve více než 100 barev.
zp?sob použití: Mísící pom?r: 60 ml 90 ml Voila Voila intenzivní Ossidant Cream + 3 c.
Expozice ?asu st?ední a krátké vlasy: barvy podél délky a tipy a nechat na 20 minut.
Aplikovat barvu na ko?eny a nechte dalších 25 minut. Celkový ?as: 45 minut. Dlouhé
vlasy: platí od konce a nechat na 15 minut, 20 minut, nebo 25 minut. Celkový ?as: 60
minut. Retušování: aplikovat barvu na op?tovný r?st. Rychlost záv?rky od 30 do 45 minut.
Extra zesv?tlení série: aplikovat barvu pouze na ko?eny (pro úpravy). Celkový ?as: od 30
do 45 minut.
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balení: 60 ml zkumavky.
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