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HÅR BLEGNING POWER
blegepulver
Dens innovative formel giver et ensartet resultat og fuldstændig kontrol over processen
med blegning på grund af sin varme aktivering (du bruger kun med kort eller fugtig
varmekilde). Tilstedeværelsen af en naturlig afledning 'Cyamopsis Tetragonoloba' udøver
en fugtighedscreme, der beskytter hår under blegning.
brugsanvisning: blande de 30 eller 20 '7' AKTIVATOR aktivering kilde 40 vol. og den
mest egnede toner ved at følge vejledningen i det tekniske dossier.
pakke: 500 g krukke.

HÅR BLEGNING INDSÆTTE
pasta fløde
Cyamopsis Tetragonoloba-baserede polysaccharid med fugtgivende og persulphater-
oxiderende uorganiske salte er et produkt, der er rig på blødgørende stoffer, der beskytter
hårets struktur er specielt formuleret til at lysne farvet hår kosmetisk eller især allerede
dehydreret. Dens formel er perfekt afbalanceret værdiboks og varige resultater i nogen
form for lift er også i decappaggi og fjernelse af overlappende farver. Særligt velegnet til
udføre komplet bejdsning. Lys og dybe tandblegning pasta blanding som følge af den
intensiverede med toner.
brugsanvisning: blande aktivator aktivering 7 40 30 20 ' eller ' SOURCE vol. og den mest
egnede toner ved at følge vejledningen i det tekniske dossier. Brug ikke varmekilde.
container: krukke med 375 g.

CREME GEL
Koncentration af pigmenter i creme-gel for lettelse tid toning effekter, når de blandes med
blegepulver eller pasta. At belyse og toning toner direkte pigmenter conditioning 5'
samtidig kan bruges på alle typer af hår til at genoplive gamle striber eller til komplet
misfarvning respekt for hårets struktur og sikre en fantastisk glans og blødhed.
Formuleringer er beriget med konditionering agenter til at beskytte håret i forbindelse med
clearing, forlader dem blødt og skinnende.
Funktioner:
• Direkte pigmenter: kontrast eller naturlige refleksion esaltanoil vist af håret under
blegning;
• Toner kan blandes: evnen til at oprette brugerdefinerede nuancer bruger toner alene
eller i kombination med hinanden;
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• Innovativt system: lysner og farver det samtidigt under blegning. For alle hårtyper;
• Fleksibel og let at anvende: den kan anvendes med FLAMBOYAGE striber film papir
eller fejer.
brugsanvisning: tilføje toner støv gratis blegning indsætte blanding eller valgt med
aktivator ifølge proportioner angivet i brugsanvisningen for papirmasse og blegning pulver.
• Toner pigmenter Ultramarin blå modvirke kobberfarvet højdepunkterne;
• Toner Sienna pigmenter forbedre hasselnød refleksioner;
• Indisk gule Toner pigmenter forbedre nuancer;
• Toner carmine røde pigmenter styrke de røde refleksioner;
• Toner lilla pigmenter reducere overskydende gyldne refleksioner.
emballage: rør af 150 ml.
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