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AQUARELY
med intense mikro pigmenter og hvede proteiner

Eksklusiv permanent farve formuleret med innovative nano-micro-emulgeret pigmenter
kan trænge ind i de fleste i stilken 'med et meget lavt indhold af ammoniak og hvede
proteiner, der omstrukturerer håret' forlader det bløde ' hydreret og skinnende.
Farven er levende og varer længere garanterer perfekt grå dækning.
Indeholder:
• INTENS MICRO pigmenter: pigment nano-microemulsionati er i stand til at trænge ind
dybt mellem keratin hår fibre og binder sig til hulrum. En vigtig fordel, der kommer fra
brugen af denne innovative teknologi er en reduktion af den allerede meget lavt indhold
af ammoniak fordi den lille størrelse af pigmenter tager kun en delvis åbning af neglebånd
resulterer i øget kosmetisk handling.
• Hvede: hvede PROTEIN hydrolyseret protein udføre handlingen conditioning og
omstrukturering dermed beskytter hovedbunden og kapillær fibrene giver blødhed og
silkiness til hår. De er også effektiv anti-oxidant egenskaber og reducerer dannelsen af frie
radikaler.
• LAVENDEL ÆTERISK olie: sart lavendel æterisk olie er det største program i kapillær
behandlinger hvor beroligende rødme og muliggøre brugen af blegning pulver selv hvis de
anvendes på følsomme scalps.
nuancer: 114 25 nuancer serie...
brugsanvisning: Vælg nuancen af AQUARELY color creme til at anvende. Fortynding 1:1
' 5 med Aquarely oxiderende emulsion. Klemme 50 ml Aquarely farve fløde ' som svarer til
indholdet af en half pipe i en plastik skål og bland med 75 mI på
Aquarely oxiderende emulsion indtil en glat creme følgende retninger:
-TONE i TONE: 50 ml creme farve '75 I til 10 du oxiderende emulsion' lukkerhastighed 25
minutter.
-1 50 ml LIGHTENING cream farvetone: '75 mI på 20 dig 30 minutter' hviletid oxiderende
emulsion.
-2 50 ml LIGHTENING cream farvetoner: '75 mI på 30 du oxiderende emulsion' lukkertid
35 minutter.
-50 ml 3 blegning nuancer: creme farve er 75 mI på 40 du oxiderende emulsion er 40
pagina 1 / 2

minutter hvile tid.
-SUPERLIGHT: 50 ml creme dye's 100 mI på 40 du oxiderende emulsion ' shutter 45
minutter.
emballage: 100 ml tube.
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