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SZÍNES ÍRÓ
közvetlen félig állandó színez?

Vibráló színek egy kreatív eredményt.

SZÍNES író egy közvetlen színes féltartós készen áll a használatra, anélkül, hogy más
anyagokkal keverik. Alkalmazza közvetlenül-ra sz?kített haja, a kijelölt haj és a fény szálak
(9 vagy több tiszta hangja, természetes vagy festett) különleges hatást színek létrehozása.
Nem fehérített haja (természetes vagy festett sz?ke, mind a 9 vagy világosabb) egy
tartósabb eredményt kell használnia tiszta pigmentek hígítás nélkül fehér. Az árnyalatok
használható külön-külön vagy keverve közéjük nélkül korlátok, a kreativitás, a fodrász, a
végtelen körének színei és mixek vastagon és élénk. Kap halványan színeket vagy
pasztell árnyalatok egyszer?en segítségével a árnyalatú fehér szín?, mint a hígítót együtt.
Az összetétel, szín író áll mikro-színanyagok, a végleges festés. Molekulák képesek fixate
a felületi réteg a haj, a letétbe helyezett, a felületi réteg a kéreg és a kutikula között. Az
úgynevezett "közvetlen", mert azok végrehajtásához, részt nem oxidatív folyamatokat
(nincs el?zetes keverés oxidáló szerek, mint a klasszikus festékek),
de egyszer?en csak betartja a zársebesség. Egy m?szaki szempontból és a relatív
színmérték ideálisak hogy a hajad egy intenzív és természetes reflex.
árnyalatok: élénk divat színek: kék 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green és fehér média
1.
használatának módja: alapvet? haj: pre-9 szint vagy fehérített fehérített könnyebb.
Alkalmazás: a nedves haj. Expozíciós id?: 20 perc. Öblítsük ki a sampont vagy
kondicionálót használata nélkül.

KÖZVETLEN ALKALMAZÁS MINDEN SZÍN
Mindegyik külön-külön nélkül alkalmazni keverés velük együtt.

KÖZVETLEN ALKALMAZÁSA TÖBB SZÍN
Színek nélkül korlátok, a kreativitás és az inspiráció a fodrász közöttük kell keverni.
Ön is ellen?rizheti a szem a zársebesség.
Példa a rendelkezésre álló színek: sötétkék: Mix egyenl? adag kék és lila (1:1)

PASZTELL KEVERÉKEK
Elérhet? színek:
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-Világoskék: keverjünk össze egy adag kék dupla adag fehér (1:2);
-A zöld fény: keverjük össze a természet egy adag 5 adag fehér (1:5);
-Rózsaszín: egy adag meleg rózsaszín keverjük össze egy adag fehér (1:1);
-Lila: keverjünk össze egy adag lila 5 adag fehér (1:5).
Nem fehérített haja (természetes vagy festett sz?ke, mind a 9 vagy nagyobb), egy
tartósabb eredményt tiszta pigmentek, hígítatlan fehérrel kell használnia.

csomagolás: 100 ml-es injekciós üveg.
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