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HAAR BLEKEN POWER
bleaching poeder
De innovatieve formule maakt een uniforme resultaat en volledige controle van het proces
van bleken als gevolg van de activering van de warmte (u gebruikt alleen met kaarten of
vochtige warmtebron). De aanwezigheid van een natuurlijke afgeleide 'Cyamopsis
Tetragonoloba' oefent een vochtinbrengende crème die haar tijdens het bleken beschermt.
gebruiksaanwijzing: mix van de 30 of 20 '7' ACTIVATOR activering bron 40 vol. en de
meest geschikte toner door het volgen van de instructies van het technisch dossier.
pakket: 500 g pot.

HAAR BLEKEN PLAKKEN
pasta Whitener
Cyamopsis Tetragonoloba gebaseerde polysaccharide met hydraterende en persulfaten-
oxiderend anorganische zouten is een product rijk aan verzachtend stoffen die de
haarstructuur beschermen is speciaal geformuleerd om het lichter gekleurd haar
cosmetisch of met name al uitgedroogd. De formule is perfect uitgebalanceerd voor een
veilige en langdurige resultaten in een soort lift is ook in decappaggi en in de afschaffing
van de overlappende kleuren. Bijzonder geschikt voor
Voer volledige beitsen. Lichte en diepe whitening plakken mengsel als gevolg van de
intensievere met de toner.
gebruiksaanwijzing: mix de Activator activering 7 40 30 20 ' of ' SOURCE vol. en de
meest geschikte toner door het volgen van de instructies van het technisch dossier.
Gebruik geen warmtebron.
container: pot van 375 g.

CRÈME-GEL
Concentratie van pigmenten in crème-gel voor lightening keer toning effecten wanneer
gemengd met de bleaching poeder of plakken. Te verlichten en toning toner direct
pigmenten conditioning 5' gelijktijdig kunnen worden gebruikt op elk type van haar te doen
herleven oude strepen of volledige de verkleuring is met inachtneming van de
haarstructuur en zorgen voor een geweldige glans en zachtheid. De formuleringen zijn
verrijkt met airconditioning agenten om haar te beschermen tijdens het proces van
clearing, waardoor ze zacht en glanzend.
Kenmerken:
• Directe pigmenten: contrast of natuurlijke reflectie esaltanoil getoond door het haar
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tijdens het bleken;
• Toner mengbaar: mogelijkheid om te maken van aangepaste tinten gebruiken toner
alleen of in combinatie met elkaar;
• Innovatieve systeem: helderder en het gelijktijdig te kleuren tijdens het bleken. Voor alle
haartypes;
• Flexibel en gemakkelijk toe te passen: het kan worden toegepast met FLAMBOYAGE
strepen films papier of vegen.
gebruiksaanwijzing: toevoegen de toner stof gratis bleken plakken mengsel of gekozen
met de Activator volgens de verhoudingen aangegeven in de gebruiksaanwijzing van de
pulp en bleaching poeder.
• Toner pigmenten ultramarijn blauw neutraliseren de koperachtig hoogtepunten;
• Toner Sienna pigmenten verbeteren de hazelnoot reflecties;
• Indische gele tonercartridge pigmenten verbeteren de tinten;
• Toner carmine rode pigmenten verbeteren de rode reflecties;
• Toner paars pigmenten verminderen overtollige gouden reflecties.
verpakking: tube 150 ml.
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