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FARVE FORFATTER
direkte semi permanent farvning

Levende farver for en kreativ resultater.

FARVE forfatter er en direkte farve semi-permanente klar til brug uden at blive blandet
med andre stoffer. Anvend direkte på bleget hår, Fremhævede hår og lys tråde (9 eller
flere klare tone, naturlige eller farvet) til at oprette særlige virkning farver. Non-bleget hår
(naturlige eller farvet blond, med 9 eller lysere) for en længerevarende resultat skal du
bruge rene pigmenter uden fortynding med hvid. Nuancer kan bruges alene eller blandet
blandt dem uden begrænsninger til kreativiteten af frisør for en uendelig række af farver og
blander fed og levende. For at få nedtonet bruge farver eller pastelfarver blot en af
nuancer i kombination med hvide farve som diluter. Formuleringen af farve forfatter består
af mikro-pigmenter, til permanent farvning. Molekyler at fiksere på de overflade lag af
håret, er deponeret mellem neglebånd og de overfladiske lag af cortex. Kaldes "direkte",
fordi deres gennemførelse, er ikke involveret i oxidative processer (ingen forudgående
blanding med oxidationsmidler som til klassisk farvestoffer),
men blot overholde lukkertiden. Fra et teknisk synspunkt og relativ farvemetrisk er ideel til
at give håret en intens og naturlige refleks.
nuancer: pulserende mode farver: blå 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green og hvide
media 1.
anvendelse af: grundlæggende hår: pre-9 niveau eller bleget bleget lighter. Anvendelse:
på fugtigt hår. Eksponeringstid: 20 minutter. Skyl uden at bruge shampoo eller balsam.

DIREKTE ANVENDELSE AF HVER FARVE
Anvende hver en særskilt, uden at blande dem sammen.

DIREKTE ANVENDELSE AF FLERE FARVER
Farver kan mikses blandt dem uden begrænsninger baseret på kreativitet og inspiration af
frisøren.
Du kan selv tjekke med det blotte øje lukkertiden.
Eksempel på farver: mørkeblå: Mix lige dosis af blå og lilla (1:1)

PASTEL BLANDINGER
Farver:
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-Lys blå: blande en dosis af blå med dobbelt dosis af hvid (1:2);
-Lys grøn: blande en dosis af natur med 5 doser af hvid (1:5);
-Pink: blande en dosis af HOT PINK med en dosis af hvid (1:1);
-Lilla: blande en dosis af lilla med 5 doser af hvid (1:5).
Non-bleget hår (naturlige eller farvet blond, begge med 9 eller mere), ved et
længerevarende resultat skal du bruge rene pigmenter, ufortyndet med hvid.

emballage: 100 ml hætteglas.
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