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SPALVA RAŠYTOJAS
tiesioginis pusiau nuolatinis dažymas

Ryški? spalv? k?rybos rezultatus.

SPALVA rašytojas yra tiesioginis spalvos pusiau nuolatines paruoštas naudoti be buvo
sumaišyti su kitomis medžiagomis. Kreiptis tiesiai ? nubalinti plaukai, paryškintos plauk? ir
šviesos kryptis (9 ar daugiau aiškiu tonu, nat?rali? ar dažyt?) sukurti speciali?j? efekt?
spalv?. Ne balint? plauk? (nat?ralaus arba dažyti švies?s, su 9 arba lengvesni) ilgesnis
rezultat? turite naudoti grynas pigmentai be skiedimo su balta. Atspalviai gali b?ti
naudojami atskirai arba sumaišyti tarpusavyje be apribojim? k?rybiškum?, kirpykla,
begalinis ?vairi? spalv? ir mišiniai, dr?sus ir energingas. Pritemdomas spalvos ar pastelini?
atspalvi? tiesiog naudokite vien? iš atspalvi? kartu su baltos spalvos kaip skiestuvas.
SPALVA rašytojas formuluojant susideda iš mikro pigment?, d?l nuolatini? dažym?.
Molekules galima fiksuoti ant plauk?, paviršiniais sluoksniais nus?da tarp odel?s ir
paviršiniai žiev?s sluoksniai. Vadinami "tiesiogin?", nes j? ?gyvendinimui, ne dalyvauja
oksidacijos procesuose (ne prieš sumaišant su oksiduojan?ios medžiagos, pvz., ?
klasikin? dažus),
bet tiesiog laikytis užrakto greit?. Nuo techniniu poži?riu ir santykinis kolorimetrinis idealiai
suteikia plaukams intensyvaus ir nat?ralus refleksas.
atspalviai: energingas mados spalvas: m?lyna 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green ir
balta žiniasklaidos 1.
vartojimo b?das: pagrindin? plauk?: pre-9 lygio arba balinta balinti lengvesni.
Naudojimas: ant dr?gnuose plaukuose. Ekspozicijos laikas: 20 minu?i?. Nuplauti
nenaudojant šamp?no ar kondicionieriaus.

TIESIOGINIO TAIKYMO KIEKVIENOS SPALVOS
Taikomos kiekvienam atskirai, nemaišant j? kartu.

TIESIOGINIO TAIKYMO DAUGIAU SPALV?
Spalvas galima maišyti tarpusavyje be joki? apribojim? pagal k?rybiškum? ir ?kv?pim?,
kirpykloje.
Galite dar patikrinti aki? užrakto greit?.
Pavyzdžiui, Galimos spalvos: tamsiai m?lyna: Mix vienod? doz?, m?lyna ir violetin? (1:1)
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PASTELINI? SPALV? MIŠINIAI
Galimos spalvos:
-Šviesiai m?lyna: m?lyna doz? sumaišykite su dvigubo doz?, balta (1:2);
-Šviesiai žalia: maišyti doz? pob?džio 5 dozes, balta (1:5);
-Rožin?: Sumaišykite KARŠTA rožin? doz? skiriant baltas (1:1);
-Violetin?: maišyti doz? raudonos 5 dozes, balta (1:5).
Ne balinti plaukus (nat?ralaus arba dažyti švies?s, tiek su 9 arba daugiau), ilgesnis
rezultatas, jums reikia naudoti gryn? pigmentai, neskiestas su balta.

pakuot?: 100 ml buteliukai.
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