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  COLOR FRESH
p?ímé barvení 
Color Fresh je ak?ní film tvo?ící kosmetické zvýraz?ova?e, bez amoniaku. Ideální pro ty,
kte?í se blíží poprvé, barvy, k pokrytí prvních bílé barvy na vlasy pro muže nebo pro ty,
kte?í cht?jí, aby jejich barvu, ale p?idáním dotykové sv?tlé a lesklé. S jeho vzorec
navržený Vital složitou strukturu na bázi PH betain a D - panthenol 6,5 dává vlas?m sv?tlé
barvy a hladké od ko?ínk? až ke kone?k?m. Aplikuje se p?ímo a má délku asi 8 šampon?.
 zp?sob použití :  dob?e opláchn?te a pohladit si vlasy, naneste výrobek distribuovat
rovnom?rn?, nechte p?sobit 5 až 20 minut v závislosti na struktu?e vlas? a intenzit? barvy,
kterou chcete. Chcete-li zvýšit intenzitu barvy, doporu?ujeme použití zdroje tepla nebo
zvýšení rychlosti záv?rky. Po záv?rky dob?e opláchn?te. Ned?lají extra šampon a p?ejít k
brankovišti. 

  Perfecton
Poser p?i kyselém pH 
Obsahuje ?adu ú?inných látek, které v souvislosti s vlasy a barevných pigment?,
kombinace, která zlepšuje a posiluje strukturu vlas?. COLOR Perfecton se doporu?uje
sjednotit barvu po trvalou, aby barvy jasné a živé barvy a druhý, nebo pro ty, kte?í milují
p?írodní produkt, který odráží jejich vlastní vlasy.
 odstíny  r?zné odstíny lze míchat zvýšit dobu neur?itou nežádoucí odrazy. Jedná se o
bezplatný produkt by m?l být smíchán s vodou a amoniakem.
 zp?sob použití :  po umytí si vlasy, nebo po zvln?ní, smíchejte 250 ml vody s množstvím
Perfecton barvy v závislosti na odstínu, který chcete dosáhnout :
• Tón od 12 / 0 až 10 / 0 + 250ml voda 5 ml Perfecton
• Tón 9 / 0 250 ml vody + 10 ml Perfecton
• Tón 8 / 0 250 ml vody + 15 ml Perfecton
• Tón od 7 / 0 do 4 / 0 250 ml vody + 20 ml Perfecton
Spread sm?s p?ímo z aplikátoru na základn?, délky a konce.
Nepoužívejte opláchn?te a pokra?ujte p?ímo do brankovišt?. 
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