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VOILA 3C INTENS
3 c: penutup, warna, Kecantikan

VOILA 3 c tajam memiliki formula unik dan sangat inovatif yang disintesis oleh cakupan 3
c: nama yang sama,
warna, Salon Kecantikan. Fitur dan manfaat:

• 100% cakupan rambut abu-abu: menerapkan warna dan refleksi yang dipilih dengan
klien untuk mempermudah pekerjaan penata rambut;
• REDCOUPLE sistem teknologi: cakupan, tahan lama dan luar biasa intensitas refleks
(55/66/44 series...)/. 64);
• kesetiaan kepada warna grafik: fasilitasi dalam pilihan warna untuk pekerjaan sehari-hari
penata rambut;
• Baru antioksidan dan pelangsing sistem: meningkatkan catatan penciuman dan
memperpanjang waktu oksidasi campuran;
• Mutiara krim: tekstur lembut dan penampilan kosmetik;
• wangi baru dengan rose dan Jasmine: menyenangkan dan mengurangi persepsi bau
amonia.
Prinsip-prinsip aktif:
• dihidrolisis keratin, protein yang menembus jauh ke dalam memberikan substansi dan
elastisitas;
• 18 keratin asam amino yang memiliki afinitas besar dengan keratin rambut dan tindakan
pelembab mendalam;
• spesifik conditioner yang melekat pada batang rambut memastikan kelembutan dan
pengelolaan untuk rambut basah dan kering;
• tertunda oksidasi yang memungkinkan warna untuk menembus lebih efektif tanpa
merusak kutikula;
• segel efek pigmen yang terperangkap dalam korteks memastikan ulet cakupan;
• primer dan sekunder pigmen Symphony efek antara mendapatkan paling keharmonisan
antara warna dan refleksi;
• efek kilau yang memberikan kelembutan rambut dan meningkatkan refleks cahaya.
warna: VOILA 3 c tajam tersedia di lebih dari 100 warna.
metode penggunaan: rasio percampuran: 60 ml 90 ml Voila Voila intens Ossidant krim +
3 c. Paparan waktu pendek/menengah rambut: menerapkan warna sepanjang panjang
dan tips dan biarkan 20 menit. Menerapkan warna pada akar dan meninggalkan lain 25
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menit. Total waktu: 45 menit. Rambut panjang: berlaku mulai dari ujung dan meninggalkan
di 15 menit, 20 menit atau 25 menit. Total waktu: 60 menit. Retouching: menerapkan
warna pada regrowth. Kecepatan rana dari 30 untuk 45 menit. Ekstra keringanan seri:
menerapkan warna hanya pada akar (untuk mengedit). Total waktu: 30-45 menit.
Kemasan: 60 ml tabung.
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