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 innovatív színez? rendszer hidratáló tulajdonságokkalad kozmetikai hatás és
véd?biztosítja az egységességet és a tartósság a szín. Gazdagítva kivonatok olívaolaj és
kivonat vörös sz?l?biztosítja a lágyítóvéd? és táplálóhogy fényét és selymes a haj.
Er?sségek : 

• Innovatív megfogalmazás sztöchiometrikus moláris.
• felületének 100 %-os szürke haja.
• villám 4/5 hangok szuper villám.
• Reflection intenzívragyogó felhasználásának köszönhet?en a mikro- pigmentek kiváló
min?ség?bizonyítványok és európai eredet?.
• Minden szín lehet keverni egymássalkivéve a festék.
• eredmény homogénigaz, hogy a színskála.
• Könny? alkalmazás és a magas hozam. Shades tartomány több mint 85 árnyalatú
sorozatokra oszlik :
• TERMÉSZETES 0,0 : garantálja a tökéletes lefedettség fehér haja. Ideális, hogy
támogassa a kiterjed? hatását a Ashes sorozat.
• TERMÉSZETES INTENSE 0,00 : fogalmazott azok számára, akik értékelik burkolatok
pontosabb.
• TERMÉSZETES 0,08 MAT : elkötelezett etnikai haj (Afrikai - Dél-amerikai - East).
Különleges tónusok, hogy ellensúlyozza a nem kívánt narancs / sárga és narancssárga.
Nem ajánlott alkalmazni jelenlétében fehér haja. 

 • ASH 0,1 : Ideális hideg reflexiókhogy enyhítse a ragyogó gondolatok már festett hajvagy
foglalkozik a meleg tónusok, amelyek során nyilvánvalóvá a villám természetes fekete
haja. Média lefedettsége fehér sz?r a magas árak, hogy 100 %-a a bevonat el?nyös hatás,
hogy használja a keverék a természetes sorozat.
• ASH INTENSE 0,11 : ideális gondolatokkal különösen hideghogy enyhítse a ragyogó
gondolatok már festett hajvagy foglalkozik a meleg tónusok, amelyek során nyilvánvalóvá
a villám természetes fekete haja. Kérjük, ne használja a lefedettség fehér sz?r magas,
hogy a 100 %-os a kívánt bevonat hatás keveredik a természetes sorozat.
• BEIGE 0,2 : egy sor bézs vagy hamu -mentes vörös árnyalatok. Ideális finom sz?kejó
lefedettséget, fehér haj.
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• BROWN 0,23 : gy?jtemény létre azok számára, akik szeretik a barna homokés életképes
alternatívája a jelenlegi (0,24).
• INTENSE BROWN 0,24 : nagyon alkalmas azok számára, akik szeretik a mediterrán
világ színeit, és tudják értékelni az árnyalatok meleg és intenzív.
• GOLDEN.3 : hogy meleg arany árnyalatú, kiváló hatását a lefedettség még nagy
százalékban fehér haj. Szerelje fel a természetes színekcsökkenti az intenzitását a
sorozat nagyon heves anélkül, hogy veszélyeztetné a hatását ragyogó. 

 • GOLDEN RÉZ 0,34 : ajánlott azok számára, akik szeretnék, hogy a forró sz?ke világos.
A legjobb lefedettség a szürke hajkeverjük össze a sorozat Arany vagy természetes.
• réz 0,4 : ezek a színek narancs elképzelések világos tónusokbarnás középtónusokat. A
legjobb lefedettséget fehér haj keverik a Natural sorozatban.
• Copper Gold 0,43 : barna színek élénkek, a közép- hangokaranybarna finom világos
színekkel. Jó lefedettség fehér haj, amely a maximális hatás érhet? el a keveréket a
sorozat arany vagy természetes.
• mahagóni 0,5 gy?jteménye alkalmas bárki, de az élénk színeket, de nem túl
mutatósmegfogalmazása a megfelel? kompromisszum, barna és piros.
• RED 0,6 : Ahhoz, hogy merész és fényes gondolatok közepén hangokat, annak
érdekében, hogy elérjék a maximális lefedettséget fehér haja vegyes a sorozatban arany
vagy természetes.
• PURPLE 7: Ahhoz, hogy világos lila kiemelihogy fedezze a fehérek keverjük össze a
sorozat Arany vagy természetes. 

 • FESTÉK T : Visszatér intenzitása hang és ragyog a szín halvány vagy világos
mozdulatokkal. Kizárólag Cream Activator 0039.
• OFFSET C : fogalmazott a magasban a hang 6. sokoldalúmoduláris ideális er?sítésére
és fokozza a szín, vagy elérni egy bizonyos hatást gyakorol fehérített hajátalakítják a
reflexió egy ragyogó színét összetétel?.
• SUPER könnyít - SS nincs felhatalmazása, hogy fedezze a fehér haj és a, hogy egy jó
eredményt a használatát ebben a tartományban célszer? dolgozni természetes 6/7.
Utasítás, hogy használja a lehet?ségét, hogy 3 különböz? szolgáltatások : a hagyományos
színez? oxigénnel keverve 1:1 arányban5, a hang-on -tone felhasználásra 1:2 arány és a
fürd? egy színes 1:03 arányban. Kiszerelés: 100 ml-es tubus. 
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