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COLOR.IT - PEWARNA CREAM
dengan minyak ekstrak tanaman zaitun tanpa amonia dan tanpa parafenilendiammina

Beberapa bahan kimia seperti amonia dan parafenilendiammina, digunakan untuk
produksi pewarna rambut dapat menyebabkan penyakit kulit dan penyakit pernapasan.
COLOR.IT telah menggantikan amonia dengan Monoethanolamine dan
parafenilendiammina dengan diaminotoluena sulfat (molekul generasi baru) sehingga
mengurangi kemungkinan alergi dan mulas.
Ini menjamin hormat untuk melindungi struktur rambut.
Penggunaan eksklusif bahan aktif dan pigmen berkualitas tinggi, memastikan warna yang
konsisten dan tints tahan lama, intens dan brilian dan cakupan penuh uban. Kombinasi
PEWARNA CREAM dan Emulsion Oksidan COLOR.IT dalam krim, memungkinkan untuk
memperoleh campuran dan beludru lembut, mudah untuk menerapkan dan menyebar,
untuk cepat dan mudah. Penelitian yang sedang berlangsung bertujuan untuk
menciptakan produk yang menggabungkan kepraktisan, menghormati struktur alami
rambut dan hasil yang sangat baik, menyebabkan perumusan mewarnai krim dengan
minyak nabati COLOR.IT ekstrak zaitun. Aroma ringan membuatnya penggunaannya
menyenangkan, memastikan warna seragam, cerah dan halus total sehubungan rambut.
Shades tersedia dalam 30 warna dalam seri :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano 4.castano gelap, 5.castano jelas, 6.biondo gelap,
7.biondo, 8.biondo jelas, 9.biondo jelas;
- TEMBAGA : Tembaga 4.4.castano, tembaga emas 8.43.biondo jelas, tembaga
7.44.biondo intens, 6.4.biondo tembaga gelap ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intens, jelas 5.22.castano irise intens
- RED : 4.62.castano merah iRise, berapi-api 5.66.mogano, intens 5.55.castano mahoni
yang jelas, merah mahoni 5.56.castano jelas, 7.66.biondo deep purple, light mahogany
8.52.biondo irise ;
- GOLDEN DAN BROWN : 5.003.castano coklat alami cahaya, 5.3.castano keemasan,
coklat tua 6.003.biondo alami, 6.3.biondo emas gelap, tembakau 7.003.biondo alami,
7.33.biondo intens cahaya keemasan almond 8.003.biondo alami, 9.003.biondo madu
alam yang jelas, 9.3.biondo emas jelas
.Metode penggunaan : Dalam wadah non -logam, campuran satu bagian krim dan
bagian setengah dari oksidasi emulsi krim
.- Aplikasi pertama : merata mendistribusikan campuran pewarna panjang disiapkan dan
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ujung-ujung rambut, biarkan selama sekitar 10 menit. Kemudian kembali mempersiapkan
campuran pewarnaan yang sama dan tersebar secara merata pada akar juga, tunduk
pada waktu paparan lebih lanjut dari 30 menit.
- Retouch : mendistribusikan campuran merata pada siap pertumbuhan pewarna rambut,
mengamati kecepatan rana dari 30 menit. Jika perlu, untuk mengencangkan panjang dan
tips beberapa menit sebelum akhir waktu bukaan melembabkan dengan botol semprot
dan menerapkan warna tetap pengemulsi segalanya.
Selalu membagi waktu instalasi setelah
Setelah waktu pemaparan, lembut bilas rambut dengan air hangat, sampo dan masker
asam.
Peringatan : mewarnai cream COLOR.IT dikalibrasi untuk persentase 70 % dari rambut
putih. Lebih dari 70 % menggunakan nada lebih gelap (misalnya, untuk mendapatkan 7
penggunaan 6).
paket :. Tabung 100 gr
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