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CARMEN
første oxidation farvelægningen, der lovpriser pletter

første oxidation farvelægningen, der lovpriser pletter og luminans afspejler Magn
system
Inspireret af diffraktion af lys , CARMEN oplevelse lader dig styre farven og dens
uendelige variationer i en perfekt måde.
Konsolideringen af erfaring i farve , Eugene Perma laboratorier har , faktisk, forsøgt at
udvikle blænding og glans
i formuleringen af farver af CARMEN. Det afspejler Magn System , den innovative
bindende en specifik og kvaternære ammoniumsalte
en antioxidant Agent gør det muligt for at øge betydeligt farvestoffer og glans af CARMEN.
Den base cream er rig på fedt derivater af vegetabilske ekstrakter CARMEN farvestoffer
diffunderer ensartet ind i hjertet af håret fiber er at bevare hydrolipidic film. Tiltrukket af de
keratinous fibre afspejler Magn System fæstner som en magnet på overfladen af hår til at
danne en kappe, der reflekterer lys og forstærker den farve og glans.

RESULTATER
• sublimering af reflekser;
• ekstrem skinne;
• dækning af hvidt hår til at 100%;
• langvarige farve;
• 3 gange mere blødhed;
• + 70% forbedring i districamento.

CARMEN er også indeholder en parfume lavet af en stor profumista af Grasse i tæt
samarbejde med kolorist. Sødme af fersken ledsager forberedelse til at lede vejen , under,
den delikate bouquet af hvide blomster eller under lukkeren fletninger med fine noter af
moskus. En subtil og delikat Alliance med smukt bruger produktet.

nuancer: en omfattende portefølje af nuancer 96 opdelt i 10 + 6 , chromatique, serien og
2 naturlige områder: naturlig kolde , naturlige, MAHOGNI , IRISÈ , GOLDEN VIOLINER ,
BLUE ASH BROWN, ROSSI, , SUPER tandblegning er AUBURN.

brugsanvisning: naturlige nuancer og refleksioner blanding 1 + 1 med valgt OXICREAM.
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Blandingen af valg er påvirket af % hvide hår:
• Fra 0 til 50% af hvide hår: valgt tone + 20 OXYCREAM vol.
• Fra 50 til 100% af hvide hår: valgt tone + fra en fjerdedel til halvdelen af basen med den
samme højde på tone + 20 OXYCREAM vol.
Hvis den ønskede farve tendens til at en golden refleksion blanding med naturligt.
Hvis den ønskede farve tendens til kolde overvejelser blandet med naturlige kulde. Lysere
op til 3 toner med OXYCREAM til 30 vol.
Det super kridtning blend 1 + 3 med valgt OXYCREAM. 1000 series lysner op til 4 , 5 toner
med OXYCREAM til 40 vol og gælder kun på naturlige hår.
Serien af 2.000 lysner op til 4 , 5 toner med OXYCREAM til 40 vol og gælder på 60% eller
derover af hvidt hår.
Farver (lilla blå grøn gul orange rød) forbedre eller neutralisere en nuance Carmen.
Forbered den første blanding af Carmen 1 + 1 (60 ml af den valgte farve + 60 ml
OXYCREAM til 20 eller 30 vol.). Tilføje en fjerde (30 ml) i halvdelen (60 ml) af den valgte
farve uden at tilføje ilt. Lad sidde i 30 min. Med en høj procentdel af hvidt hår kan du tilføje
farve kun når du skifter længden på tips.

emballage: 60 ml tube.
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