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COLOR.IT - DAŽIOSIOS KREMAS
augal? ekstraktas alyvuogi? aliejaus be amoniako ir be parafenilendiammina

 Kai kurios chemin?s medžiagos, pavyzdžiui, amoniako ir parafenilendiammina,
naudojamos plauk? daž? gamybai, gali sukelti odos susirgimus ir kv?pavimo lig?.
COLOR.IT pakeit? amoniako su Monoetanolamino ir parafenilendiammina su
Diaminotoluenas sulfato (molekul?s naujos kartos) taip sumažinant alergijos ir r?muo
galimyb?.
Tai garantuoja didžiausi? pagarb? plauk? strukt?ros apsaug?.
Išskirtinis veikli?j? medžiag? ir pigment? aukštos kokyb?s, užtikrina nuosekl? spalva ir
ilgalaik?, intensyvi ir puiki? atspalvi? ir visiškai padengti žilus plaukus. Iš Dažymas kremas
ir emulsija oksidantas COLOR.IT grietin?l?s derinys, leidžia gauti mišin? ir švelnus, lengvai
taikyti ir skleisti, skirt? greitai ir lengvai. Vykdomus tyrimus siekiama kurti produktus, kurie
sujungti praktiškum?, pagarba gamtos strukt?ros plaukams ir puiki? rezultat?, paskatino
spalvinimo kremas su COLOR.IT augal? ekstraktas alyvuogi? aliejaus sud?timi. Jo šviesos
kvapas, tod?l jos naudojimas malonus, užtikrinti vienod? spalv?, ryšk? ir šilkiniai iš viso už
plauk?.
 atspalviai , prieinama 30 atspalvi? serijos:
- NAT?RALIOS : 1.nero, 3.castano tamsiai 4.castano, 5.castano skaidrus, tamsus
6.biondo, 7.biondo, 8.biondo aiškus, skaidrus 9.biondo ;
- Vario Vario 4.4.castano, 8.43.biondo aišku auksin? vario, vario 7.44.biondo intensyvus,
tamsus varis 6.4.biondo ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intensyvus, aišku 5.22.castano irise intensyvus
- RAUDONA : raudona 4.62.castano iRise, 5.66.mogano ugningas, intensyvus
5.55.castano aišku, raudonmedžio, raudona raudonmedžio 5.56.castano aišku,
7.66.biondo tamsiai violetin?, šviesiai raudonmedis 8.52.biondo irise ;
- AUKSO IR BROWN : 5.003.castano nat?rali šviesa šokoladas, šviesiai auksin?s
5.3.castano, 6.003.biondo nat?ralios tamsiai rudos, tamsiai auksin?s 6.3.biondo,
7.003.biondo nat?ralaus tabako, 7.33.biondo intensyvi auksin? šviesa 8.003.biondo
nat?ralus migdol?, 9.003.biondo aišku, nat?ralus medus, aukso 9.3.biondo aiškus.
 naudojimo b?das : Be nemetalo ind?, sumaišykite vien? dal? grietin?l?s ir dalis ir pus?
oksiduojan?ios emulsijos kremas
.-Pirmasis prašymas : tolygiai paskirstyti daž? mišiniu, paruoštu ilgio ir galai plaukus,
palikti ant maždaug 10 minu?i?. Tuomet v?l rengia t? pat? dažymas mišinio ir skleisti j?
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tolygiai ant šakn? taip pat, atsižvelgiant ? tolesn? poveikio laikas 30 minu?i?.
- Retušavimas : platinti mišinio tolygiai ant paruošto daž? plauk? augimui, steb?jimas
užsisklendimo greitis yra 30 minu?i?. Jei reikia, glass toning ilgio ir patarim? keletas
minu?i? iki poveikio laiko pabaigos sudr?kinkite purškimo butelis ir taikytispalva išliko
emulsiklis visk?.
Visada perpus sumažinti diegimo kartus po nuolatinio arba discolorations.
Po ekspozicijos metu, švelniai nuplaukite plaukus šiltu vandeniu, šamp?nas ir kauk?
grietin?s.
?sp?jimas: spalvos kremas COLOR.IT kalibruojamas 70% balt? plauk? procentais.
Daugiau nei 70 %, naudojant tamsesn? atspalv? (pvz., gauti 7 Naudokite 6).
 paket? . vaizdeliai 100 gr 
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