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VOILÁ 3C INTENS
3 c: dækker, farve, skønhed

VOILÁ 3 c INTENSE har en unik formel og stærkt innovative der er syntetiseret af samme
navn 3 c: dækning,
farve, skønhed. Egenskaber og fordele:

• 100% dækning af grå hår: anvende nuance og refleksion valgt med klient for enkelhed af
arbejdet i frisør;
• REDCOUPLE SYSTEM teknologi: dækning, længe varig og ekstraordinære intensiteten
af reflekser (55/66/44 series...)/. 64);
• loyalitet over for farvekort: lettelse i valg af nuancer for det daglige arbejde af frisør;
• nye antioxidant og slankende system: forbedrer den olfaktoriske note og forlænger
tidspunktet for oxidation blanding;
• Perlemorsfarvet creme: cremet konsistens og kosmetiske udseende;
• nye duft med rose og Jasmin: behagelig og reducerer opfattelsen af lugt af ammoniak.
Aktive principper:
• hydrolyseres keratin, det protein, der trænger dybt ind i stoffet og elasticitet;
• 18 keratin aminosyrer, som har stor affinitet med keratin hår og act fugtgivende dybt;
• specifikke conditioner, der klæber til håret at sikre blødhed og
administrationsmulighederne for både vådt og tørt hår;
• forsinket oxidation, som giver farve til at trænge ind mere effektivt uden at skade
neglebånd;
• segl af effekt pigmenter, der er fanget i cortex vedholdende dækning sikrer;
• primær og sekundær pigmenter symfoni virkning mellem at få den største harmoni
mellem farve og refleksion;
• glans effekt, der giver hår blødhed og øger lys reflekser.
nuancer: VOILA 3 c INTENSE er tilgængelig i over 100 farver.
metode til at bruge: mixing-bredde-forhold: 60 ml 90 ml Voila Voila intens Ossidant
creme + 3 c. Eksponering tid kort/mellemlang hår: anvende farve langs længder og tips og
forlade på 20 minutter. Anvende farven på rødder og henstår i yderligere 25 minutter.
Samlet tid: 45 minutter. Langt hår: Påfør starter fra ender og lad på 15 minutter, 20
minutter eller 25 minutter. Samlet tid: 60 minutter. Retouchering: anvende farve på
genvækst. Lukkerhastighed fra 30 til 45 minutter. Ekstra lightening serie: anvende farve
kun på rødder (til redigering). Samlet tid: fra 30 til 45 minutter.
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emballage: 60 ml tube.
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