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KEKUATAN PEMUTIHAN RAMBUT
pemutihan bubuk
Formula inovatif memungkinkan hasil seragam dan kontrol proses bleaching akibat panas
aktivasi (Anda menggunakan hanya dengan maps atau sumber lembab panas). Kehadiran
turunan alami 'Cyamopsis Tetragonoloba' latihan pelembab yang melindungi rambut
selama pemutihan.
penggunaan: campuran 30 atau 20 vol. ACTIVATOR aktivasi sumber 40 '7' dan toner
paling cocok dengan mengikuti petunjuk teknis file.
paket: 500 g jar.

PASTA PEMUTIHAN RAMBUT
pasta pemutih
Polisakarida berbasis Cyamopsis Tetragonoloba dengan pelembab dan Persulphates
oxidising Garam anorganik adalah sebuah produk yang kaya emolien zat yang melindungi
struktur rambut diformulasikan khusus untuk meringankan rambut berwarna kosmetik atau
terutama sudah mengalami dehidrasi. Formula yang sempurna seimbang untuk Brankas
dan hasil yang tahan lama dalam jenis angkat juga di decappaggi dan penghapusan
tumpang tindih warna. Sangat cocok untuk
melakukan pengawetan lengkap. Cerah dan mendalam whitening pasta campuran yang
dihasilkan dari diintensifkan dengan toner.
penggunaan: campuran Activator aktivasi 7 40 30 20 ' atau ' sumber vol. dan toner paling
cocok dengan mengikuti petunjuk teknis file. Jangan gunakan sumber panas.
wadah: stoples 375 g.

KRIM GEL
Konsentrasi pigmen dalam krim-gel pemutih waktu mengencangkan efek bila dicampur
dengan pemutihan bubuk atau pasta. Untuk menerangi dan mengencangkan toner
langsung pigmen Ruangan (AC) 5' secara bersamaan dapat digunakan pada semua jenis
rambut untuk menghidupkan kembali garis-garis yang lama atau lengkap perubahan
warna adalah menghormati struktur rambut dan memastikan bersinar menakjubkan dan
kelembutan. Formulasi diperkaya dengan agen Ruangan (AC) untuk melindungi rambut
selama proses kliring, meninggalkan mereka lembut dan mengkilat.
Fitur:
• Langsung pigmen: kontras atau esaltanoil alam refleksi yang ditunjukkan oleh rambut
selama pemutihan;
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• Toner larut: kemampuan untuk menciptakan warna kustom menggunakan toner sendiri
atau dalam kombinasi dengan satu sama lain;
• Sistem inovatif: mencerahkan dan warna secara bersamaan selama pemutihan. Untuk
semua jenis rambut;
• Fleksibel dan mudah untuk menerapkan: dapat diterapkan dengan garis-garis
FLAMBOYAGE film kertas atau menyapu.
penggunaan: menambahkan toner debu gratis pemutihan pasta campuran atau dipilih
dengan penggerak sesuai dengan proporsi yang ditunjukkan dalam instruksi untuk
digunakan dari pulp dan pemutihan bubuk.
• Toner ultramarine pigmen biru melawan highlights berserbuk;
• Toner Sienna pigmen meningkatkan refleksi hazelnut;
• India kuning Toner pigmen meningkatkan warna;
• Toner carmine pigmen merah meningkatkan refleksi merah;
• Toner ungu pigmen mengurangi kelebihan Golden refleksi.
Kemasan: tabung 150 ml.
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