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VÄRIN KIRJOITTAJA
suora semi pysyvä värjäys

Värit luovia tuloksia.

Värin kirjoittaja on suora väri puolipysyvät käyttövalmis ilman muiden aineiden kanssa
sekoitettuna. Anoa suoraan johonkin vaalennetut hiukset, korostetun hiukset ja kevyitä
säikeitä (9 tai enemmän selkeä ääni, luonnollinen tai värjätty) luoda erityinen vaikutus
värit. Valkaisematon hiukset (luonnollinen tai värjätty blondi, 9 tai vaaleampi)
pitkäikäisempiä tulos käytä puhdasta pigmentit ilman laimennusta valkoisella. Sävyt on
käytetty yksikössä tai sekoittaa joukossa ilman rajoituksia luovuus lukemattomia eri värejä
ja kirjava rohkea ja vilkas kampaaja. Voit saada himmennettynä värein ja pastellisävyin
yksinkertaisesti käyttämällä jotakin sävyjä valkoinen väri kuin käytettävä yhdessä. VÄRI
KIRJAILIJA muotoilu koostuu mikro-pigmenttejä, pysyvä värjäys. Molekyylejä voi kiinnitä
hiukset, pintakerrosten on talletettu kynsinauhoja ja pinnallinen kerrokset aivokuoren
välillä. Kutsutaan "suora", koska niiden täytäntöönpanemiseksi eivät osallistu oksidatiivisiin
prosesseihin (ei ennen sekoittamista hapettimet kuten klassisen väriaineita),
vaan yksinkertaisesti noudattaa suljinaika. Teknisestä näkökulmasta ja suhteellinen
värimääritys ovat ihanteellisia antaa hiukset voimakas ja luonnollinen refleksi.
sävyt: elinvoimainen tavalla värit: sininen 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green ja
valkoinen media 1.
käyttötapa: perus hiukset: pre-9 tason tai valkaistu valkaistu kevyempi. Sovellus: jäsenen
kosteisiin hiuksiin. Altistumisaika: 20 minuuttia. Huuhtele käyttämättä shampoo ja
hoitoaine.

SUORA SOVELTAMINEN JOKAINEN VÄRI
Soveltaminen jokainen erikseen, ei sekoittamalla ne yhteen.

SUORA SOVELTAMINEN LISÄÄ VÄREJÄ
Värejä voidaan sekoittaa joukossa ilman rajoituksia, jotka perustuvat luovuutta ja
inspiraatiota kampaaja.
Voit myös tarkistaa silmämääräisesti suljinaika.
Esimerkki värit: tummansininen: sekoitetaan yhtä suuri annos sininen ja violetti (1:1)
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Värit:
-Vaaleansininen: sekoita annos sininen kaksinkertaisen annoksen valkoinen (1:2);
-Vaalean vihreä: sekoita annos luonto 5 annosta valkoinen (1:5);
-Vaaleanpunainen: sekoita annos kuuma pinkki annos valkoinen (1:1);
-Purple: sekoita annos violetti 5 annosta valkoinen (1:5).
Valkaisematon hiukset (luonnollinen tai värjätty blondi, sekä 9 tai enemmän),
pitkäikäisempiä tulos, käytä puhdasta pigmentit, laimentamaton valkoisella.

pakkaus: 100 ml injektiopulloa.
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