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ÍME 3C INTENZÍV
3 c: kiterjed?, a szín, a szépség

Íme 3 c intenzív birtokol egy egyedülálló formula, és rendkívül innovatív hogy
szintetizálódik, azonos név 3 c: tartalma,
színes, szépség. Jellemz?k és el?nyök:

• 100 %-os ?szhaj: a színárnyalat és az elmélkedés, a választott az ügyfél, az
egyszer?ség, a munka a fodrász;
• REDCOUPLE rendszer technológia: lefedettség, tartós és rendkívüli intenzitású reflexek
(66/55/44 series...)/) 64;
• h?ség a színskála: megkönnyítése, választott árnyalatok a napi munka a fodrász;
• új antioxidáns és fogyás rendszer: javítja a szagló Megjegyzés, és meghosszabbítja az
id? az oxidációs keverék;
• Gyöngyház krém: krémes állagú és kozmetikai megjelenése;
• új illat a rózsa és jázmin: kellemes és csökkenti a felfogást, ammónia szagú.
Aktív elvek:
• hidrolizált keratin, a fehérje, amely mélyen behatol a anyag és rugalmasságát;
• 18 keratin aminosavak, hogy nagy affinitással a keratin a haj és a törvény hidratáló mély;
• egyedi kondicionáló, hogy tapad a haj akna lágyság és kezelhet?ség száraz és nedves
hajra;
• késleltetett oxidációs, amely lehet?vé teszi a színes hatékonyabban bejutni anélkül, hogy
sérülne a kutikula;
• pecsét effekt pigmentek, hogy csapdába esett a kéreg kitartó lefedettség biztosítása;
• els?dleges és másodlagos pigmentek Szimfonikus hatása között szerzés a legnagyobb
harmóniában szín és gondolkodás;
• fényes hatás, hogy ad a haj puha, és fokozza a fény reflexek.
árnyalatok: VOILA 3 c intenzív elérhet?-ban több mint 100 színes.
használatának módja: keverési arány: 60 ml 90 ml Voila Voila intenzív Ossidant krém + 3
c. Expozíciós id? rövid/közepes haj: színt mentén hossza és tippek, és hagyjuk 20 percig.
Alkalmazza a szín a gyökerek, és hagyjuk egy másik 25 perc. Teljes id?: 45 perc. Hosszú
haj: alkalmazni, kezdve a végén, és hagyjuk 15 percig, 20 perc, vagy 25 perc alatt. Teljes
id?: 60 perc. Retusálás: alkalmazza a szín a kinöv? sz?rszálak. Red?ny sebesség 30-45
perc. Extra villám sorozat: színes csak a alkalmazni a gyökerek (a Szerkesztés). Teljes
id?: 30-45 perc.
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csomagolás: 60 ml-es cs?be.
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