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WARNA PENULIS
langsung semi permanen warna

Warna-warna cerah untuk hasil yang kreatif.

WARNA penulis adalah semi-permanen warna langsung siap digunakan tanpa dicampur
dengan bahan lain. Terapkan langsung ke rambut yang dikelantang, disorot rambut dan
cahaya helai (9 atau lebih jelas nada, alam atau dicelup) untuk menciptakan efek khusus
warna. Dikelantang bebas rambut (alami atau dicelup pirang, baik dengan 9 atau lebih
ringan) untuk hasil yang lebih tahan lama, Anda harus menggunakan pigmen murni tanpa
pengenceran dengan putih. Nuansa dapat digunakan tunggal atau campuran antara
mereka tanpa batasan kreatifitas penata rambut untuk berbagai tak terbatas warna dan
campuran berani dan meriah. Untuk mendapatkan redup warna atau warna pastel cukup
gunakan salah satu nuansa dalam kombinasi dengan warna putih sebagai diluter.
Perumusan warna penulis terdiri dari mikro-pigmen, untuk noda permanen. Molekul-
molekul yang mampu terpaku pada lapisan permukaan rambut, disimpan di antara lapisan
dangkal korteks dan kutikula. Disebut "langsung" karena, untuk pelaksanaannya, tidak
terlibat dalam proses oksidatif (tidak ada sebelumnya pencampuran dengan mengoksidasi
agen seperti pewarna klasik),
tapi hanya ditaati oleh kecepatan rana. Dari sudut pandang teknis dan relatif colorimetric
ideal untuk memberikan rambut refleks intens dan alami.
warna: bersemangat mode warna: biru dan putih 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green
media 1.
metode penggunaan: rambut dasar: tingkat pra-9 atau dikelantang dikelantang ringan.
Aplikasi: pada rambut basah. Waktu bukaan: 20 menit. Bilas tanpa menggunakan sampo
atau kondisioner.

APLIKASI LANGSUNG SETIAP WARNA
Berlaku masing-masing secara terpisah, tanpa mencampurnya bersama-sama.

APLIKASI LANGSUNG LEBIH WARNA
Warna dapat dicampur antara mereka tanpa pembatasan berdasarkan kreativitas dan
inspirasi penata rambut.
Anda bahkan dapat memeriksa dengan mata kecepatan rana.
Contoh warna yang tersedia: biru gelap: campuran sama dosis biru dan ungu (1:1)
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PASTEL CAMPURAN
Warna yang tersedia:
-Biru muda: campuran dosis biru dengan dosis ganda putih (1:2);
-Light green: campuran dosis alam dengan 5 dosis putih (1:5);
-Pink: campuran dosis HOT PINK dengan dosis putih (1:1);
-Ungu: campur dosis ungu dengan 5 dosis putih (1:5).
Dikelantang bebas rambut (alami atau dicelup pirang, keduanya dengan 9 atau lebih),
untuk hasil yang lebih tahan lama Anda harus menggunakan pigmen murni, murni dengan
putih.

Kemasan: botol 100 ml.
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