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  COLOR FRESH
direkte farvning 
Color Fresh er handlingen filmdannende kosmetiske overstregningstuscher, uden
ammoniak. Ideel til dem, der nærmer sig for første gang, til farve, for at dække de første
hvide hår farver for mænd eller for dem, der kan lide at holde deres farve, men at tilføje et
strejf lys og skinnende. Med sin formel designet Vital Complex Strukturbaseret PH Betain
og D- panthenol 6.5 giver håret en lys farve og glat fra rod til spids. Det anvendes direkte
og har en varighed på omkring 8 shampoo.
 anvendelsesmetode :  skylles godt og dup dit hår, anvende produktet ved at distribuere
det jævnt, lad den i 5-20 minutter afhængigt af strukturen af hår og intensiteten af ??den
farve du ønsker. At øge intensiteten af farven, anbefaler vi brug af en varmekilde eller øge
lukkertiden. Efter lukkeren skylles godt. Må ikke gøre en ekstra shampoo og fortsætte til
den krølle. 

  Perfecton
Poser ved sur pH 
Indeholder et sæt af aktive stoffer relateret til hår og farvepigmenter, en kombination, der
forbedrer og styrker hårets struktur. COLOR Perfecton er stærkt anbefales at
standardisere farve efter en perm, for at holde farven lyse og levende i farven og den
anden, eller for dem, der elsker et naturligt produkt, der afspejlede deres eget hår.
 Shades  de forskellige nuancer kan blandes sammen for at stige i det uendelige
uønskede reflekser. Det er et gratis produkt skal blandes med vand og ammoniak.
 anvendelsesmetode :  efter vask dit hår, eller efter bølgebevægelse, bland 250 ml vand
med en mængde Perfecton farve afhængigt af nuance, du ønsker at opnå:
• tone fra 12 /0 til 10/ 0 + 250ml vand 5ml Perfecton
• Tone 9/ 0 250ml vand + 10ml Perfecton
• Tone 8/0 250ml vand + 15ml Perfecton
• tone fra 7/ 0 til 4 / 0 250ml vand + 20ml Perfecton
Spred blandingen direkte fra applikatoren på basen, længderne og enderne
.Må ikke skylles og gå direkte til den krølle. 
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