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HIUSTEN VäRI KERMA ZERO PPD
pysyvä väri - kosteuttava pehmittävä , suoja-ja ravitsemus

 innovatiivisia väritys järjestelmä kosteuttavia ominaisuuksiaantaakosmeettinen vaikutus ja
suojaavavarmistaa yhdenmukaisuus ja kestävyys väri. Rikastettu otteita oliiviöljyä ja ote
punainen viinirypäletakaaemollientsuoja-ja ravintoaineantaa kiiltoa ja silkiness hiukset.
Vahvuudet : 

• Innovatiivinen muotoilu stökiometrisen poskihammas.
• kattaa 100% harmaita hiuksia.
• keventäminen 4/5 sävyjä super vaalentamiseen.
• Reflection voimakasloistava käytön ansiosta mikro- pigmenttien
korkealaatuisiatodistukset ja eurooppalaista alkuperää.
• Kaikki värit voidaan sekoittaa keskenäänpaitsi väriainetta.
• Tulos homogeeninenuskollisenavärikartasta.
• Helppo sovellus ja high yield. sävyjä vaihtelevat yli 85 sävyjä jaettu sarjoihin :
• Luonnollinen 0,0 : takaa täydellisen kattavuus valkoiset hiukset. Se on ihanteellinen
tukea, joka kattaa kaiken vaikutusAshes sarjan.
• Luonnollinen INTENSE 0,00 : suunniteltu niille, jotka arvostavat kannet tarkempi.
• NATURAL 0,08 MAT : omistettu etninen hiukset (Afrikkalainen - Etelä-Amerikan - East).
Erityisiä sävyjä vastapainoksi toivottuja oranssi / keltainen ja oranssi. Se ei ole
suositeltavaa soveltaa läsnäollessa valkoiset hiukset. 

 • ASH 0,1 : ihanteellinen kylmä heijastuksialieventämiseksiheijastukset jo värjätyille
hiuksilletai käsitellälämpimin sävyin, jotka ilmenevät aikanakeventäminen luonnostaan
??tummat hiukset. Tiedotusvälineissä valkoiset hiukset on korkea saada 100 %
pinnoitteen vaikutus on edullista käyttää seoksenaluontevasti.
• ASH INTENSE 0,11 : ihanteellinen heijastukset erityisen
kylmissälieventämiseksiheijastukset jo värjätyille hiuksilletai käsitellälämpimin sävyin, jotka
ilmenevät aikanakeventäminen luonnostaan ??tummat hiukset. Älä käytäkattavuus
valkoiset hiukset korkea saada 100 % edullisen pinnoitteen vaikutus sekoitetaanNatural
-sarjassa.
• BEIGE 0,2 :sarjan beige tai tuhkavapaata punainen sävyjä. Ihanteellinen herkkä
blondikattavuus on hyvä valkoiset hiukset.
• BROWN 0,23 : kokoelma luotu niille, jotka rakastavatruskea hiekkaja
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toteuttamiskelpoisen vaihtoehdon nykyisille (0,24).
• INTENSE BROWN 0,24 : sopii hyvin niille, jotka rakastavat Välimeren värit ja
ymmärtämään täysinvivahteita kuuma ja intensiivistä.
• GOLDEN 0,3 : saada lämmin kultainen sävyjä, erinomainen vaikutus kattavuus jopasuuri
osa valkoiset hiukset. Piristääluonnolliset väritvaimentaa intensiteetti sarjan hyvin
lämmitetty vaarantamatta vaikutusta kirkkautta. 

 • GOLDEN kupari 0,34 : suositeltava niille, jotka haluavat saadakuuma vaaleita kirkas.
Paras kattavuus harmaita hiuksiasekoitasarjan Golden tai Natural.
• kupari 0,4 : nämä värit ovat oranssi heijastuksia vaalein sävyinruskehtavan
keskisävyihin. Saatparhaan kattavuuden valkoiset hiukset sekoitettuNatural -sarjassa.
• kupari kulta 0,43 : ruskea värit ovat kirkkaatkeskisävytAuburn herkkä vaaleilla väreillä.
Hyvä kattavuus valkoiset hiukset jotkasuurin vaikutus saavutetaanseossarjan Gold-tai
Natural.
• MAHOGANY 0,5 onkokoelma sopii kaikille, muttakirkkaita värejä, mutta ei liian
näyttäväsen muotoilu on oikea kompromissi ruskea ja punainen.
• PUNAINEN 0,6 : tehdä rohkeita ja kirkkaita heijastuksia keskiäänet, jotta
saavutetaanmahdollisimman monessa valkoiset hiukset sekoittaasarjan Gold-tai Natural.
• PURPLE 7 : Jotta kirkkaan violetti kohokohtiakattamaanvalkoiset sekoitasarjan Golden
tai Natural. 

 • TONER T : Palauttaa intensiteetti sävy ja kiiltoaväri haalistunut tai valon aivohalvauksia.
Käytetään vain Cream Activator 0039.
• OFFSET C : muotoiltu korkeudet sävy 6. monipuolinenmodulaarinen ihanteellinen
vahvistaa ja tehostaavärin tai saavuttaa tietty vaikutus valkaistut
hiuksetmuuttamassaheijastusloistava väri koostumus.
• SUPER LIGHTENING - SS ei ole toimivaltaa kattamaanvalkoiset hiukset jasaadahyvän
tuloksenkäyttö tällä alueella on suositeltavaa työskennellä luonnollisessa 6/7. käsky
käyttää mahdollisuutta käyttää 3 eri palvelut : perinteisten väritys sekoitetaan hapen
kanssa suhteessa 1:15, äänimerkkiä -on - tone käytettäväksi1:2 ja väri kylpy suhteessa
1:3. Container : 100 ml: n putkeen. 
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