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PERFORMANCE TECH

  blegning CREAM  

 Whitener Cream til hår høj lynnedslag magt. Teksturen af blandingen giver os mulighed
for at udvikle teknikker arbejde hurtigere og sikrere.
 anvendelsesmetode :  før brug, manipulere konvolutten til at fortynde produktet.
Fortyndingsforhold : 01:02 Pas på: blande ind i en ikke-metallisk beholder. Oxidanter
anvendes: READY PERFORMANCE OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumenprocent, skøn frisøren
baseret på en vurdering foretaget. Lukkertider : op til 45 minutter afhængig af evalueringen
af ??frisør. Anbefalet blegning og bejdsning for tæt på huden.
Ideel til at lysne teknikker på naturlig eller farvet hår især ustruktureret.
  rør 40 gr. og 250 gr. kuvert :  kassen.
 blegepulver 
Kompakt og høj blegning magt.
Korrekt blandet med oxiderende emulsion giver en creme egnet til alle
teknikker. anvendelsesmetode :  fortyndingsforhold : 1:2. OBS: bland ind i en ikke-
metallisk beholder. Oxidanter anvendes: READY PERFORMANCE OXY 10 - 20 - 30 -
40 volumenprocent, skøn frisøren baseret på en vurdering foretaget. Lukkertider :
15 til 60 minutter afhængigt af evalueringen af ??frisør. Anbefales til en stærk
blegning af naturlige hår og stærke, bejdsning af dyb farvet hår er ikke særlig
følsom på frisurer og farver med meget mørk baggrund.

  20 g rør og krukke på 500 gr:  kassen.
 blegepulver BLUE AMMONIERET GRATIS 
Ammoniak -fri blegning pulver til hår, især fint og kompakt. Giver fremragende
resultater blegning.
Respekterer strukturen af håret. anvendelsesmetode :  fortyndingsforhold : 1:2.
Bland i en ikke- metallisk beholder. Oxidanter anvendes: READY PERFORMANCE
OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumenprocent, skøn frisøren baseret på en vurdering
foretaget. Lukkertider : 15 til 60 minutter afhængigt af evalueringen af ??frisør.
Anbefales til blegning af farvet hår, beskadiget og meget delikat.
Great for vask og bejdsning bejdsning lys. box :.  20 g rør og krukke på 500 gr. 
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