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BLOSSOM
FARVE EKSPLOSION

-Permanent mikro-baserede direkte farve pigmenter, som sætter sig mellem neglebånd og
de overfladiske lag af håret fiber.
Fra pink til blå, fortsætter går fra grøn til gul, med at nyde succes på et fluorescerende,
pastel rainbow hair trend. En tendens, der har plaget kun teenage piger men alle kvinder,
der ønsker at føle sig fri til fed, over-the-top stil. BLOSSOM leverer det hele:
omfortolkning af farver, selv de mest klassiske, at opfylde en mere og mere fashionable og
krævende.
Resultat: håret er meget lyse og bløde. Farve svinder gradvist med vask, ingen tur til at
blusse.
nuancer: en regnbue palet med uventede nuance 7 (blå LAGUNE, HAVFRUE grøn,
VIOLET PURPLE RAIN, MANDARIN ORANGE, LYSLILLA CANDYFLOSS,
BRÆNDENDE rød og YELLOW SUBMARINE) at skabe fantastiske hår look, og 1 klar,
der lader dig tilpasse intensiteten af farverne.
brugsanvisning: fortyndes med klart for Ethereal pasteller. Må ikke være blandet med ilt.
Anvendes til bleget hår, producerer striber eller klart tråde, levende farver, med
kalejdoskopisk farveeffekter. Non-bleget hår (fra en
Base 9) vil give fantastiske reflekser. I dette tilfælde bør du ikke fortyndes med klar.
Varighed: fra 3 til 20 shampoo.
emballage: 60 ml tube.

KLART
lysdæmper uden pigment conditioning ingredienser
Klart er den regulerende myndighed, der hjælper med at forbedre udbredelsen af farve og
holde det i lang tid på håret. Lader dig tilpasse intensiteten af farver og gøre bløde
pastelfarver.
brugsanvisning: når de anvendes i kombination med andre nuancer af BLOSSOM,
dæmper intensitet for at få en pastelfarver farve; Når det anvendes alene, forbedrer glans
og lysstyrke af håret. Skyl og gå videre med den ønskede styling. At opnå et resultat
pastel farve og/eller lette
resultatfarven, mix i mindst 8 til 1 forholdet (8 dele Clear) og en del af Blossom ønskes.
emballage: 250 ml tube.
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