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  COLOR
FRESHpewarna langsung 
Warna segar adalah stabilo kosmetik pembentuk film aksi, tanpa amonia. Ideal untuk
mereka yang mendekati untuk pertama kalinya, warna, untuk menutupi pertama warna
rambut putih untuk laki-laki atau bagi mereka yang ingin menjaga warna mereka, tetapi
menambahkan sentuhan cerah dan mengkilap. Dengan rumus yang dirancang Vital
Kompleks Struktur berbasis PH Betaine dan D - panthenol 6.5 memberikan rambut warna
cerah dan halus dari akar ke ujung. Hal ini diterapkan secara langsung dan memiliki durasi
sekitar 8 shampoo.
Metode  penggunaan :  bilas dengan baik dan menepuk rambut Anda, oleskan produk
dengan mendistribusikan secara merata, biarkan selama 5-20 menit tergantung pada
struktur rambut dan intensitas warna yang Anda inginkan. Untuk meningkatkan intensitas
warna, kami merekomendasikan penggunaan sumber panas atau meningkatkan
kecepatan rana. Setelah shutter bilas dengan baik. Jangan membuat tambahan sampo
dan melanjutkan ke rutan. 

  Perfecton
Poser pada pH asam 
Berisi satu set zat aktif berhubungan dengan rambut dan warna pigmen, kombinasi yang
meningkatkan dan memperkuat struktur rambut. COLOR Perfecton sangat dianjurkan
untuk standarisasi warna setelah perm, untuk menjaga warna cerah dan bersemangat
dalam warna dan yang lainnya satu atau bagi mereka yang mencintai produk alami yang
mencerminkan rambut mereka sendiri.
 Shades  berbagai nuansa dapat dicampur bersama-sama untuk meningkatkan refleksi
tanpa batas yang tidak diinginkan. Ini adalah produk gratis harus dicampur dengan air dan
amonia.
Metode  penggunaan :  setelah mencuci rambut Anda, atau setelah berundulasi,
campuran 250 ml air dengan kuantitas warna Perfecton tergantung pada warna yang ingin
Anda capai :
• Nada dari 12/ 0 sampai 10 / 0 + 250ml air 5ml Perfecton
• Nada 9 / 0 250ml air + 10ml Perfecton
• Nada 8 / 0 250ml air + 15ml Perfecton
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• Nada dari 7/ 0 sampai 4 / 0 250ml air + 20ml Perfecton
Sebarkan campuran langsung dari aplikator di pangkalan, pada batang dan ujung.
Jangan bilas dan langsung melanjutkan ke lipatan. 
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