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VOILA 3C INTENSYVUS
3 c danga, spalva, grožis

VOILA 3 c intensyvaus unikalios formul?s ir novatoriškais, yra sintetinamas iš t? pat?
pavadinim? 3 c draudim?,
spalvos, grožis. Savyb?s ir privalumai:

• 100 % apr?pties žilus plaukus: taikyti pagal ??????? ir pasirinktas klientas paprastumu
kirpykloje; darbo atspindys
• REDCOUPLE sistemos technologija: apr?pt?, ilgalaikis ir neeilinis intensyvumas
refleksai (55/66/44 series...)/. 64);
• lojalumo spalv? palet?: palengvinti pasirinkim? atspalvi? kasdieniniam darbui kirpykloje;
• naujas antioksidantas ir Liekn?jimo sistema: gerina uosl?s Pastaba ir pailgina laik?
oksidavimo mišinio;
• Perliniu kremas: kremin?s tekst?ros ir kosmetikos išvaizda;
• nauji Kvepalai su roži? ir jazmin?: malonus ir sumažina amoniako kvapo suvokimas.
Veikliosios medžiagos:
• hidrolizuotas keratinas, baltymo, kuris ?sigeria giliai ? medžiag? ir elastingum?;
• 18 keratino amino r?gš?i?, kurios turi didel? giminyst?s su keratino plauk? ir akto
dr?kinamasis giliai;
• konkre?i? kondicionierius, kuri laikosi plauko švelnum? ir valdomum?, dr?gn? ir saus?
plauk?;
• atid?tas oksidacijos, kuri leidžia efektyviau ?siskverbti nepažeidžiant odel?s; spalva
• sandarinimo poveikis pigment?, kurie ?strig? žiev?s Atkaklus padengimo užtikrinim?;
• pirmin?s ir antrin?s pigmentai simfoninis poveik? tarp gauti didžiausi? harmonij? tarp
spalvos ir refleksija;
• blizgesio efekt?, kuris suteikia plauk? minkštum? ir pagerina šviesos refleksai.
atspalviai: VOILA 3 c intensyvaus yra daugiau nei 100 spalv?.
vartojimo b?das: maišymo santykis: 60 ml 90 ml Voila Voila intensyvaus Ossidant
kremas + 3 c. Poveikio laikas trumpos/vidutin?s plauk?: taikyti spalv? išilgai ilgio ir
patarimai ir palikite apie 20 minu?i?. Taikyti spalv? šaknis ir palikti dar 25 minutes. Visas
laikas: 45 min. Ilgi plaukai: taikyti, pradedant nuo gal? ir palikti apie 15 minu?i?, 20 minu?i?
arba per 25 minutes. Visas laikas: 60 min. Retušavimo: taikyti spalv? atauga. Užrakto
greitis nuo 30 iki 45 minu?i?. Papildomas apšvietimas serija: taikyti spalv?, tik ant šakn?
(redagavimui). Visas laikas: nuo 30 iki 45 minu?i?.
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pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.
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