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PLAUK? BALINIMO GALIA
balinimas milteliai
Savo naujoviška formul? leidžia vienodas rezultatas ir visiškai kontroliuoti proces?
balinimas d?l jos šilumos aktyvinimo (naudojami tik žem?lapiai arba dr?gnojo karš?io
šaltin?). Apie gamtos darinys "Cyamopsis Tetragonoloba" naudojasi dr?kiklis, kuris saugo
plaukus per balinimo.
naudojimo instrukcija: sumaišykite 30 arba 20 "7" AKTYVATORIUS AKTYVACIJOS
kodo 40 t?rio ir labiausiai tinka tonerio instrukcijas technin?s bylos.
pakuot?: 500 g stiklainis.

PLAUK? BALINIMO PASTA
makaron? Whitener
Cyamopsis Tetragonoloba pagrindu polisacharidas su dr?kinantis ir peroksosulfatai
oksiduojantys neorganin?s druskos yra daug minkštinan?i? medžiag?, kurios apsaugo
plauk? strukt?r? produktas, yra specialiai sukurti, kad pašviesinti plauk? spalvos
kosmetiškai ar ypa? jau dehidratuoti. Jo formul? yra puikiai subalansuotas seifas ir
ilgalaikiai rezultatai – bet kokios r?šies lift taip pat decappaggi ir panaikinimo iš dalies
sutampan?i? spalva. Ypa? tinka
atlikti vis? konditerijos pramonei. Švies?s ir giliai balinimo pasta intensyvesnis su daž?
mišini?.
naudojimo instrukcija: maišyti aktyvatorius AKTYVINIMO 7 40 30 20 "arba" šaltinio t?rio
proc. ir labiausiai tinka tonerio instrukcijas technin?s bylos. Negalima naudoti šilumos
šaltinis.
konteinerio: 375 g stiklain?.

KREMAS GELIS
Kremas-gelis apšvietimo laik? tonizuojant? poveik?, kai sumaišyti su balinimas milteli?
arba pastos pigment? koncentracija. Apšviesti ir atspalvi? daž? pigmentai kondicionierius
5" vienu metu gali b?ti naudojamas bet kurio tipo plauk? atgaivinti senas dryželiais ar
visiškai spalvos pakitimas yra gerbti plauk? strukt?r? ir užtikrinti nuostab? blizges? ir
švelnum?. ? formuli? yra praturtintas kondicionierius agentai apsaugoti plaukai per
proces?, kliringo, paliekant juos minkšti ir blizga.
?ranga:
• Tiesiogin? pigmentus: kontrastas arba gamtos atspindys esaltanoil parodytas plauk?
balinimo;
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• Tonerio maišosi: geb?jimas kurti pasirinktin? atspalvi? naudojant tonerio atskirai arba
kartu su kitu;
• Naujoviška sistema: šviesesn? ir spalvos vienu metu per balinimo. Visiems plauk?
tipams;
• Lanksti ir lengva taikyti: jis gali b?ti taikomas su FLAMBOYAGE DRYŽELIAIS films'
popieriaus arba valymo.
naudojimo instrukcija: prid?ti tonerio dulki? nemokamai balinimo pasta mišinys arba
pasirinko su aktyvatorius pagal proporcijas, nurodytos naudojimo instrukcijos celiulioz?s ir
balinimas milteli?.
• Daž? pigmentai ultramarino m?lyna neutralizuoti vario renginiai;
• Tonerio Sienna pigmentai padidinti lazdyno atspindžiai;
• Indijos geltonos spalvos daž? pigmentai padidinti atspalviai;
• Tonerio indigokarmino raudona pigmentai padidinti raudona atspindžiai;
• Tonerio violetin? pigmentai sumažinti viršija auksin?s atspindžiai.
pakavimo: ? m?gintuv?l? su 150 ml.
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