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CARMEN
warna pengoksidaan yang pertama yang mengucap tompok

warna pengoksidaan yang pertama yang mengucap tompok dan kilauan berkat
mencerminkan Magn sistem
Diilhamkan oleh diffraction cahaya , pengalaman CARMEN membolehkan anda mengawal
warna dan variasi yang tidak terhingga dengan cara yang sempurna.
Penyatuan pengalaman dalam mewarnai , Eugene Perma makmal , Sesungguhnya, cuba
untuk membangunkan silau dan Kasut
dalam pembentukan warna CARMEN. Sistem Magn mencerminkan , yang inovatif
mengikat ammonium khusus dan quaternary
antioksidan ejen membolehkan untuk berkembang maju dengan ketara pewarna tersebut
dan gloss CARMEN. Krim asas adalah kaya dengan lemak yang derivates dari sayursayuran ekstrak CARMEN pewarna meresap seragam ke tengah-tengah rambut serat
adalah untuk memelihara filem hydrolipidic. Tertarik dengan gentian keratinous yang
menggambarkan Magn sistem fastens seperti magnet untuk permukaan rambut untuk
membentuk sebuah sheath yang menggambarkan cahaya dan menguatkan warna dan
Kasut.
KEPUTUSAN
• pencelup dari refleks;
• melampau Kasut;
• Perlindungan rambut putih 100%;
• tahan lama warna;
• 3 kali lebih lembut;
• + 70% peningkatan dalam districamento.
CARMEN adalah juga , mengandungi minyak wangi yang dicipta oleh profumista besar
daripada Grasse, kerjasama dengan colorist itu. Kemanisan peach yang mengiringi
penyediaan untuk memimpin dengan cara , semasa, halus sejambak bunga putih atau
semasa pengatup menyatu dengan Nota-nota yang halus musk. Perikatan yang lembut
dan halus, dengan menarik menggunakan produk itu.
warna: portfolio luas nuansa 96 dibahagikan kepada 10 + 6 siri , chromatique, dan 2 julat
semulajadi: sejuk semulajadi , natural, MAHOGANI , IRISÈ , GOLDEN VIOLINS ROSSI ,
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BLUE ASH BROWN, , , SUPER PEMUTIHAN adalah AUBURN.
arahan-arahan untuk penggunaan: warna-warna semulajadi dan memaparkan kisar 1-1
dengan OXICREAM yang dipilih. Campuran pilihan dipengaruhi oleh % rambut putih:
• Dari 0 untuk 50% rambut putih: dipilih nada + 20 Jld OXYCREAM
• Dari 50 ke 100% rambut putih: dipilih nada + dari suku ke setengah asas dengan
ketinggian sama nada + 20 Jld OXYCREAM
Jika warna yang diingini cenderung untuk gabungan golden refleksi dengan semulajadi.
Jika warna yang diingini cenderung untuk mencerminkan sejuk bercampur dengan sejuk
semulajadi. Meringankan warna-warna sehingga 3 dengan OXYCREAM hingga 30 Jld.
Pemutihan super menggabungkan 1 + 3 dengan OXYCREAM yang dipilih. Siri 1000
mencerahkan sehingga ke 4 , 5 nada dengan OXYCREAM untuk 40 jilid dan terpakai
hanya pada rambut asli.
Siri 2,000 mencerahkan sehingga ke 4 , 5 nada dengan OXYCREAM untuk 40 jilid dan
diguna pakai pada 60% atau lebih putih rambut.
Warna-warna (purple biru hijau kuning oren merah) menambah atau meneutralkan muka
Carmen.
Sediakan campuran awal Carmen 1 + 1 (60 ml yang warna pilihan + 60 ml OXYCREAM
untuk Jld. 20 atau 30). Tambah keempat (30 ml) dalam separuh (60 ml) warna pilihan
tanpa menambah oksigen. Biarkan selama 30 minit. Dengan peratusan yang tinggi putih
rambut anda mungkin mahu menambah warna sahaja apabila bertukar panjang pada tips.
pembungkusan: tiub 60 ml.
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