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COLOR.IT - VERKLEURENDE CRèME
met plantenextract olijfolie zonder ammonia en zonder parafenilendiammina

 Sommige chemicaliën zoals ammoniak en parafenilendiammina, voor de productie van
haarkleurmiddelen kunnen huidziekten en luchtwegen veroorzaken.
COLOR.IT heeft de ammoniak vervangen door Monoëthanolamine en
parafenilendiammina met diaminotolueen sulfaat (molecule van de nieuwe generatie),
waardoor de kans op allergieën en maagzuur verminderen.
Het garandeert het grootste respect voor de bescherming van de haarstructuur.
Het exclusieve gebruik van werkzame bestanddelen en pigmenten van hoge kwaliteit,
zorgt voor consistente kleuren en langdurige, intense en briljante tinten en een volledige
dekking van grijs haar. De combinatie van Verkleurende crème en emulsie Oxidant
COLOR.IT in crème, maakt het mogelijk om een mengsel en fluweelzachte, gemakkelijk
aan te brengen en te verspreiden, voor snel en gemakkelijk te verkrijgen. Het lopende
onderzoek richt zich op producten die verstand handelen, respect voor de natuurlijke
structuur van het haar en de uitstekende resultaten, leidde tot de formulering van kleuren
crème met COLOR.IT plantenextract olijfolie maken. Zijn lichte geur maakt het gebruik
ervan een prettige wijze een uniforme kleur, licht en zijdeachtig in volledig respect van het
haar.
 Shades  verkrijgbaar in 30 kleuren in de serie :
- Natuurlijk: 1.nero, 3.castano donker 4.castano, 5.castano heldere, donkere 6.biondo,
7.biondo, 8.biondo helder, duidelijk 9.biondo ;
- Koper : Koper 4.4.castano, 8.43.biondo heldere gouden koper, 7.44.biondo intens,
donker koper 6.4.biondo ;
- PURPLE : 4.22.castano irise intense, heldere 5.22.castano irise intense
- ROOD : rood 4.62.castano iRise, 5.66.mogano vurige, intense 5.55.castano duidelijke
mahonie, rood mahonie 5.56.castano duidelijk, 7.66.biondo diep paars, licht mahonie
8.52.biondo irise ;
- GOUDEN EN BROWN : 5.003.castano natuurlijk licht chocolade, licht gouden
5.3.castano, 6.003.biondo natuurlijke donker bruin, donker gouden 6.3.biondo,
7.003.biondo natuurlijke tabak, 7.33.biondo intense gouden licht 8.003.biondo natuurlijke
amandel, 9.003.biondo duidelijke natuurlijke honing, gouden 9.3.biondo duidelijk.
 wijze van gebruik  : In een niet-metalen container, meng een deel room en een deel en
de helft van oxiderende emulsie crème
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.- De eerste toepassing : verdelen de kleurstof mengsel bereid lengtes en uiteinden van
het haar, laat gedurende ongeveer 10 minuten. Vervolgens opnieuw te bereiden dezelfde
kleuren mengsel en verdeel het gelijkmatig over de wortels ook, onderworpen aan een
verdere blootstelling van 30 minuten.
- Retoucheren : verdelen het mengsel gelijkmatig over de voorbereide kleurstof haargroei,
het observeren van een sluitertijd van 30 minuten. Indien nodig, voor versteviging van de
lengtes en tips een paar minuten voor het einde van de belichtingstijd te bevochtigen met
een spray fles en breng de kleur bleef emulgeren alles.
Halveren altijd installatie tijden na permanente of verkleuringen.
Na de belichtingstijd, voorzichtig spoelen het haar met warm water, een shampoo en een
masker zuur.
Waarschuwing : het kleuren crème COLOR.IT is gekalibreerd voor een percentage van 70
% van de witte haren. Meer dan 70 % gebruik van een donkere kleur (bijvoorbeeld een 7
gebruik een 6 krijgen).
 pakket  :. Tube van 100 gr 
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