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  bleken crème  

 Whitener Crème voor haar hoog bliksem macht. De textuur van het mengsel kunnen we
ontwikkelen technieken sneller en veiliger werken.
 wijze van gebruik :  voor gebruik, manipuleren de envelop te dun het product.
Verdunningsverhouding : 01:02 Let op : mix in een niet-metalen container. Oxidanten
gebruikt : KLAAR PERFORMANCE OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, naar het oordeel van
de kapper op basis van de beoordeling. Sluitertijden: tot 45 minuten, afhankelijk van de
evaluatie van de kapper. Aanbevolen voor bleken en beitsen te dicht op de huid. Ideaal
voor het verlichten technieken op natuurlijk of gekleurd haar vooral ongestructureerd.
 doos:.  tube 40 gr en 250 gr envelop

 bleken poeder 
Compact en hoge bleken macht. Goed gemengd met de oxiderende emulsie biedt een
crème geschikt voor alle technieken.
 wijze van gebruik :  verdunningsverhouding : 01:02. Attentie : meng in een niet-metalen
container. Oxidanten gebruikt : KLAAR PERFORMANCE OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes,
naar het oordeel van de kapper op basis van de beoordeling. Sluitertijden : 15 tot 60
minuten, afhankelijk van de evaluatie van de kapper. Aanbevolen voor sterk bleken van
natuurlijk haar en sterke, beitsen van diepe gekleurde haar is niet bijzonder gevoelig op
kapsels en kleuren met een zeer donkere achtergrond.
 doos:.  20 g tube en pot van 500 gr

 bleken poeder BLUE ammoniak 
Ammoniavrije bleken poeder voor haar, vooral fijn en compact. Laat uitstekende resultaten
bleken. Respecteert de structuur van het haar.
 wijze van gebruik :  verdunningsverhouding : 01:02. Meng in een niet-metalen container.
Oxidanten gebruikt : KLAAR PERFORMANCE OXY 10 - 20 - 30 - 40 volumes, naar het
oordeel van de kapper op basis van de beoordeling. Sluitertijden : 15 tot 60 minuten,
afhankelijk van de evaluatie van de kapper. Aanbevolen voor het bleken van gekleurd
haar, beschadigd en zeer delicaat. Geweldig voor het wassen en beitsen beitsen licht.
 doos:.  20 g tube en pot van 500 gr 
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