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OH MY BLONDE!
Totaalse blondi, balayage'i, päikese suudlemise efekti ja tiigrisilma efektide loomiseks

Blondid juuksed on õrnemad ning vajavad erilist tähelepanu ja hoolt. Sel põhjusel on
ITELY HAIRFASHION uurimislaborid koostanud eksklusiivse &-PLEXTM BOND REPAIR'i
uue kaitsetehnoloogia, mis on integreeritud kõikidesse toodetesse: see on hinnaliste
taimeõlide ja võide kompleks, mis kaitseb juukseid pleegitusfaasis.

IKOONILINE BLONDE lisajõudlus - kuni 9 tooni
See tagab kollase jäägi kõrvaldamise kergendamisfaasis. Ideaalne helendamistehnikate
jaoks, kasutades alumiiniumfooliumi või termopabereid, et saada kõrgema
helendustulemuse kuni 9 tooni. Kompaktne mikrogranulaarne pleegituspulber.
DELYBLONDE ammoniaagivaba - kuni 6/7 tooni
Ammoniaagivaba pleegituspulber, mis sobib ideaalselt looduslikele juustele. See on
kompaktne mikrogranulaarne pulber, mis tagab heleduse kuni 6-7 tooni. See ei paisu ning
seda on lihtne segada ja peale kanda.
CLAY BLONDE vabakäetehnikas kuni 6 tooni
Eksklusiivne ülikompaktne pleegituspulber. Ideaalne vabakäelisteks kergendavateks
töödeks, nagu balayage'i shatush shadows'i bronde ja splashlight.
Selle spetsiifiline koostis "kui see on hapnikuga segatud" muutub eriti kriidjaks, et seda
saaks kasutada ilma fooliumita. See võimaldab saada heledamaks kuni 6 tooni.
SILKY BLONDE kosmeetiline kreem - kuni 6 tooni
Mitme teenusega kreemjas pleegitamine sobib ideaalselt ekspluateeritud juustele. Tagab
ohutu ja usaldusväärse õrna heleduse kuni 6 tooni.
SUN LIGHT OIL õrn kergendav õli
Erakordne ammoniaagivaba kergendav õli. Helendab kuni 2-3 tooni loomuliku ja
tasakaalustatud tulemuse saavutamiseks. See võimaldab saada juustele erinevat mõju
sõltuvalt pealekandmistehnikast.
1 - kantakse näpunäidetele' õrnalt kergendab kuni 2-3 tooni, et saavutada fantastiline
"SUUDLETUD PÄIKESE POOLT" efekt.
2 - saab kasutada alusel "MAGUSTA ALUS" efekti jaoks. See tagab tasakaalustatud ja
neutraalse helendava tulemuse.
3 - Kõikidele juustele kandes saad heleda blondi ja imelise loomuliku kergituse "SHINE &
GLOSS" efekti saavutamiseks.
BLONDE SEALER hapendab piima
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Konditsioneeriv hooldus, mis aitab taastada peanaha ja juuste pH-d, mis on oluline pärast
iga pleegitusteenust.
BLONDE TONER toonimiskreem 
Ammoniaagivaba toonimiskreem pleegitatud juustele. Saadaval 5 tooni paletis, mida saab
kokku segada, mis sobib ideaalselt soovimatute peegelduste neutraliseerimiseks või
pastelsete efektide loomiseks.
pH MODULATOR pH modulaator 
See pärsib looduslike melaniinide kergendamist ja naturaliseerib oksüdatsiooniplekkide
mõju. Vaid mõnest tilgast piisab tooniva kreemi leeliselisuse nõrgendamiseks, vältides
loomulike juuste heledamaks muutmist. CHROMALIGHT-iga rikastatud valem, mis hoiab
värvi kauem ja kaitseb juukseid välistest teguritest tingitud oksüdatiivsete protsesside eest.
AKTIVAATOR 5 VOL.  oksüdeeriv emulsioon
Oksüdeeriv emulsioon 5 vol/1'5%. Spetsiaalselt formuleeritud stabiliseeritud detektor, mis
tagab maksimaalse jõudluse, kui seda kasutatakse koos pH MODULAATORIGA segatud
BLONDE TONER toonidega. See võimaldab teil paremini kontrollida looduslike
melaniinide kergendamist.
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