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BLOSSOM
LEDAKAN WARNA

-Pigmen permanen pewarna langsung yang berbasis mikro yang menetap antara kutikula
dan lapisan dangkal serat rambut.
Pink untuk biru, pergi dari hijau menjadi kuning, terus menikmati kesuksesan pada tren
rambut pelangi neon, pastel. Sebuah tren yang telah menjangkiti hanya gadis-gadis
remaja tetapi semua wanita yang ingin merasa bebas untuk berani, over-the-top gaya. 
BLOSSOM memberikan itu semua:
reinterprets warna, bahkan yang paling klasik, untuk memenuhi semakin modis dan
menuntut.
Hasil: rambut sangat cerah dan lembut. Warna secara bertahap memudar dengan
mencuci, tidak ada giliran untuk suar.
warna: palet pelangi bernuansa tak terduga 7 (BLUE LAGOON, MERMAID hijau, hujan
ungu VIOLET, jeruk KEPROK, FUCHSIA gulali, merah terbakar dan YELLOW
SUBMARINE) untuk membuat menakjubkan rambut terlihat, dan 1 jelas yang
memungkinkan Anda menyesuaikan intensitas warna.
penggunaan: encer dengan jelas untuk Ethereal pastel. Harus tidak boleh dicampur
dengan oksigen. Diterapkan untuk rambut yang dikelantang, garis-garis atau jelas helai,
menghasilkan warna-warna cerah, dengan efek warna kaleidoskopik. Rambut yang
dikelantang bebas (dari
Base 9) akan memberi refleks yang menakjubkan. Dalam kasus ini Anda harus tidak
encer dengan jelas.
Durasi: dari 3 sampai 20 shampoo.
Kemasan: 60 ml tabung.

JELAS
dimmer tanpa pigmen bahan pengkondisian
Jelas ini adalah regulator yang membantu meningkatkan penetrasi warna dan
menyimpannya untuk waktu yang lama pada rambut. Memungkinkan Anda menyesuaikan
intensitas warna dan warna-warna pastel yang lembut.
penggunaan: bila digunakan dalam kombinasi dengan nuansa lain BLOSSOM,
melemahkan intensitas untuk mendapatkan warna pastel; Ketika digunakan sendirian,
meningkatkan bersinar dan kecerahan rambut. Bilas dan melanjutkan dengan styling
diinginkan. Untuk mendapatkan hasil warna pastel dan/atau meringankan
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warna hasil, campuran dalam rasio setidaknya 8-1 (8 komponen dari jelas) dan bagian
dari Blossom yang diinginkan.
Kemasan: 250 ml tabung.
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