
 

  
Haj fehérít? - DAVINES

M?VÉSZETI DECOLOR

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

M?VÉSZETI DECOLOR

HAJA FEHÉRÍT? POWER
fogfehérítés por
A innovatív formula lehet?vé teszi, hogy egy egységes eredmény és a teljes ellen?rzést a
fehérítés miatt (csak térképek vagy használja nedves-meleg forrás) h? aktiválás folyamat.
A jelenléte a természetes származék "Cyamopsis Tetragonoloba" gyakorolja a hidratáló,
amely védi a hajat a fehérítés során.
használati utasítás: keverjük össze a 30 vagy 20 '7' ÉLÉNKÍTENI aktiválás forrás 40
térfogatszázalék. és a leginkább megfelel? festék, a m?szaki dokumentáció utasításait
követve.
csomag: 500 g-os üveg.

HAJA FEHÉRÍT? PASZTA
tészta Whitener
Cyamopsis Tetragonoloba-alapú poliszacharid, hidratáló és perszulfátok oxidáló
szervetlen sók egy gazdag lágyító anyagot, amely védi a haj szerkezetét termék
különleges összetétel? enyhíteni szín? haj kozmetikailag vagy különösen már kiszáradt. A
képlet tökéletesen kiegyensúlyozott, a biztonságos és tartós eredmények bármilyen lift is
decappaggi és egymást átfed? színek megszüntetését. Különösen alkalmas a
végre teljes maratási. Világos és mély fogfehérítés tészta keveréket ered? a fokozott a
festék.
használati utasítás: keverjük össze a élénkíteni aktiválás 7 40 30 20 "vagy" forrás évf. és
a leginkább megfelel? festék, a m?szaki dokumentáció utasításait követve. Ne használja a
h?forrás.
tartály: 375 g jar.

KRÉM, GÉL
Krém-gél villám alkalommal tónus effektusokkal, keverve a fogfehérítés por vagy paszta a
pigmentek koncentrációja. Világít és alakformálás festék pigmentek kondicionáló 5'
egyszerre használható minden típusú haj feléleszteni a régi csíkok, vagy teljes az
elszínez?dés tiszteletben tartva a haj szerkezetébe, és annak biztosítása, hogy egy
csodálatos fényét és puhaságát. A készítmények, védi a hajat a folyamat során az
elszámolási, elhagyja ?ket, puha és fényes légkondicionálás anyagokkal dúsított.
Jellemz?k:
• Közvetlen pigmentek: kontraszt vagy természetes gondolkodás esaltanoil mutatja a haj
alatt fehérítés;
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• Toner elegyed?: képesség-hoz teremt egyéni árnyalatokban segítségével toner
önmagában vagy kombinálva egymással;
• Innovatív rendszer: fényesebbé, és színek, hogy egyszerre fehérítés során. Minden
hajtípushoz;
• Rugalmas és könnyen alkalmazható: FLAMBOYAGE csíkok filmek papírral vagy
lendületes is alkalmazható.
használati utasítás: hozzá a használati utasítás és a fogfehérítés por megjelölt a festék
por ingyenes fehérít? tészta keveréket vagy a élénkíteni az arányok szerint kiválasztani.
• Festék pigmentek Ultramarin kék ellensúlyozni a rezes kiemeli;
• Festék, Sienna pigmentek fokozza a mogyoró gondolatok;
• Indiai sárga festék pigmentek fokozza a színárnyalatokat;
• Carmine festék vörös pigmentek fokozza a piros gondolatok;
• Festék-lila pigmentek csökkenti a felesleges Golden gondolatok.
csomagolás: 150 ml-es tubus.
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