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BARVA SPISOVATEL
p?ímé semi permanentní barvy

Živé barvy pro kreativní výsledky.

BAREVNÉ spisovatel je p?ímé barvy semi-permanentní p?ipravena k použití bez míchány
s jinými látkami. Aplikovat p?ímo na odbarvené vlasy, melírované vlasy a sv?tle pramen?
(9 a více jasný tón, p?írodní nebo barvená) pro vytvo?ení zvláštní efekt barvy. Nebílená
vlasy (p?írodní nebo barvená blondýna, s 9 nebo sv?tlejší) pro déle trvající výsledek byste
m?li použít ?ist? pigmenty bez ?ed?ní s bílou. Rolety mohou být použity jednotliv? nebo
smíšené mezi nimi bez omezení kreativita kade?níka pro nekone?nou ?adu barev a sm?sí
výrazn?jší a živ?jší. Ztmavení barvy nebo pastelové odstíny jednoduše použijte jednu z
stíny v kombinaci s bílou barvou, jako roz?e?ova?. Složení barev spisovatel se skládá z
mikro pigmenty pro trvalé barvení. Molekuly, které jsou schopny fixovat na povrchové
vrstvy vlas?, jsou uloženy mezi svrchní a povrchní vrstvy k?ry. Jsou ozna?ovány jako
"p?ímé", protože pro jejich realizaci nejsou zapojeny v oxida?ních proces? (žádná
p?edchozí smíchání s oxida?ními ?inidly, jako na klasické barviva),
ale prost? dodržovat rychlost záv?rky. Z technického hlediska a relativní kolorimetrický
jsou ideální, aby vlasy intenzivní a p?irozený reflex.
odstíny: zá?ivé moderní barvy: Blue 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green a bílé média
1.
zp?sob použití: základní vlasy: pre-9 úrove? nebo b?lené b?lená leh?í. Aplikace: na vlhké
vlasy. Expozi?ní ?as: 20 minut. Vypláchn?te bez použití šamponu nebo kondicionéru.

P?ÍMÁ APLIKACE OD KAŽDÉ BARVY
Platí každý z nich samostatn?, bez míchání je dohromady.

P?ÍMÉ POUŽITÍ VÍCE BAREV
Barvy mohou být smíchány mezi nimi bez omezení na základ? kreativity a inspirace od
kade?níka.
Dokonce si m?žete zkontrolovat okem rychlost záv?rky.
P?íklad dostupné barvy: tmav? modrá: Mix rovná dávka modré a fialové (1:1)

PASTELOVÉ SM?SI
Barvy k dispozici:
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-Sv?tle modrá: Smíchejte dávku modré s dvojitou dávku bílé (1:2);
-Sv?tle zelená: Smíchejte dávku p?írody s 5 dávek bílé (1:5);
-R?žová: Smíchejte dávku sv?ží r?žové s dávkou bílé (1:1);
-Purple: Smíchejte dávku fialová s 5 dávek bílé (1:5).
Nebílená vlasy (p?írodní nebo barvená blondýna, ob? s 9 nebo více), pro déle trvající
výsledek, m?li byste použít ?ist? pigmenty, ne?ed?ný s bílou.

balení: 100 ml lahvi?ek.
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