
 

  
Vlasy b?lidla - FARMAGAN

VÝKON TECH

 m.bruciamonti@farmagan.com

 +39 0331 1706328

VÝKON TECH

  B?LENÍ CREAM  

 Whitener krém na vlasy vysoké zesv?tlení moci. Textura sm?si nám umož?uje vyvíjet
techniky pracovat rychleji a bezpe?n?ji.
 zp?sob použití :  p?ed použitím, manipulovat obálku na tenké výrobku. Pom?r ?ed?ní :
1:02 Pozor : mix do non - kovové nádoby. Oxidanty použít: READY výkon OXY 10 - 20 -
30 - 40 svazk?, podle uvážení kade?níka na základ? provedeného posouzení. Rychlost
záv?rky : až 45 minut v závislosti na vyhodnocení kade?níka. Doporu?uje se pro b?lení a
mo?ení p?íliš blízko k pokožce. Ideální pro osv?tlení techniky na p?írodní nebo barvené
vlasy, zejména nestrukturovaných.
 box :.  trubka 40 gr a 250 gr obálka

 B?LENÍ POWDER 
Kompaktní a vysoce b?lení výkon. Správn? ve sm?si s oxida?ním emulze poskytuje krém
vhodný pro všechny techniky.
 zp?sob použití :  pom?r ?ed?ní : 1:02. Pozor : mix do non - kovové nádoby. Oxidanty
použít: READY výkon OXY 10 - 20 - 30 - 40 svazk?, podle uvážení kade?níka na základ?
provedeného posouzení. Rychlosti záv?rky : 15-60 minut v závislosti na vyhodnocení
kade?níka. Doporu?eno pro silné b?lení p?írodních vlas? a silný, mo?ení hluboké barvy
srsti není p?íliš citlivý na ú?esy a barvy s velmi tmavým pozadím.
 box :.  20 g tuba a sklenice 500 g

 B?LENÍ POWDER BLUE bez amoniaku 
Bez amoniaku b?licí prášek na vlasy, a to zejména v po?ádku a kompaktní. Umož?uje
vynikající výsledky b?lení. Respektuje strukturu vlas?.
 zp?sob použití :  pom?r ?ed?ní : 1:02. Mix v non - kovové nádoby. Oxidanty použít:
READY výkon OXY 10 - 20 - 30 - 40 svazk?, podle uvážení kade?níka na základ?
provedeného posouzení. Rychlosti záv?rky : 15-60 minut v závislosti na vyhodnocení
kade?níka. Doporu?uje se pro b?lení barvené vlasy, poškozené a velmi jemná. Skv?lé pro
mytí a mo?ení mo?ení sv?tla.
 box :.  20 g tuba a jar 500 gr 
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