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CARMEN
Pirmasis oksidacijos spalva, kad extols virpesius

Pirmasis oksidacijos spalva, kad extols virpesius ir šviesumas atspindi Magn
sistema
?kv?ptas šviesos Difrakcija , CARMEN patirtis leidžia jums kontroliuoti spalva ir jos
begalyb?s variant? – puikus b?das.
Dažymas, patirties konsolidavim? , Eugene nuola laboratorijos ar, iš tikr?j?, band? sukurti
blizges? ir blizges?
spalv? Carmen sud?tyje. Atspindi Magn sistema , naujovišk? privalomi konkre?ios ir
ketvirtin?s amonio
antioksidantas agentas leidžia reikšmingai didinti dažuose ir CARMEN blizgesio.
Pagrindinis kremas yra daug riebal? dariniai iš augalini? ekstrakt? CARMEN dažai
skleidžia vienodai ? plauk? pluoštas yra išsaugoti hydrolipidic filmas. Traukia pagreitina
keratininio pluošto atspindi Magn sistema pagreitina lyg magnetas sudaryti apvalkal?, kuris
atspindi švies? ir sustiprina spalvos bei spindintys plaukai ant paviršiaus.

REZULTATAI
• sublimacijos refleksai;
• ypatingos valymas;
• daliai balti plaukai iki 100 %;
• ilgalaikis spalva;
• 3 kartus daugiau minkštumo;
• + 70 proc. pagerinti districamento.

CARMEN yra taip pat , yra sukurta daug profumista Grasse kvepalus, glaudžiai
bendradarbiaudama su ? colorist. Persikas saldumo lydi preparato vadovauti , per, subtilus
baltos g?l?s arba per užrakto suliejim? švelnus muskuso pastabos. Subtilus ir švelnus
s?jung? su patraukliai naudojant produkt?.

atspalvi?: didel? portfel?, niuans? 96 padalintas ? 10 + 6 , chromatique, serijos ir 2
gamtos diapazonai: nat?ralus šaltojo , nat?ralus, RAUDONMEDIS , IRISÈ, Aukso
SMUIKAI , BLUE ASH BROWN, ROSSI, , SUPER BALINIMAS-AUBURN.

naudojimo instrukcija: svarstymai ir nat?rali? atspalvi? mišinys 1: 1 su pasirinktu
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OXICREAM. Mišinys pasirinkim? lemia balt? plauk? %:
• Nuo 0 iki 50 % balt? plauk?: pasirinktas tonas + 20 OXYCREAM t?rio
• Nuo 50 iki 100 % balt? plauk?: pasirinktas tonas + iš ketvirtadalio pus? pagrindo su
aukš?io, tonas + 20 OXYCREAM t?rio
Jei norim? spalv? paprastai Auksin? mišinys su gamtos.
Jei norim? spalv? paprastai sumaišyti su gamtos šalto šalto atspindys. Sumažinta iki 3
ton? su OXYCREAM 30 t?rio proc.
Super balinimo mišinys 1 + 3 su pasirinktu OXYCREAM. 1000 serijos s?km?, 4 , 5 tonai su
OXYCREAM iki 40 t?rio ir taikomas tik nat?rali? plauk?.
2000 serijos s?km?, 4 , 5 tonai su OXYCREAM iki 40 t?rio ir taikomas 60 % ar daugiau
baltos spalvos plauk?.
Spalv? (raudonos m?lyna žalia geltona oranžin? raudona) padidinti arba neutralizuoti
niuans? Karmen.
Paruošiamas pradinis mišinys Carmen 1 + 1 (60 ml pasirinkta spalva + 60 ml OXYCREAM
iki 20 ar 30 t?rio proc.). Prid?ti ketvirt? (30 ml) per pus? (60 ml) pasirinktos spalvos be
deguonies. Palikti 30 min. Su didel? dal? balt? plauk? norite prid?ti spalv? tik tada, kai
perjungimo trukm? patarimai.

pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.
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