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CARMEN
de eerste oxidatie verkleuring die vlekjes prijst

de eerste oxidatie verkleuring die vlekken en helderheid dankzij weerspiegelen
Magn systeem prijst
Geïnspireerd door de diffractie van licht , CARMEN ervaring kunt u bepalen de kleur en de
oneindige variaties op een perfecte manier.
De consolidatie van de ervaring in kleuren , Eugene Perma laboratoria , inderdaad,
hebben geprobeerd te ontwikkelen schittering en glans
in de formulering van kleuren van CARMEN. Het systeem Magn weerspiegelen , de
innovatieve bindende een specifieke en quaternaire ammonium
een antioxidant Agent kunt de kleurstoffen en de glans van CARMEN sterk zullen
toenemen. De basiscrème is rijk aan vet derivaten van plantaardige extracten CARMEN
kleurstoffen gelijkmatig diffundeert in het hart van het haar vezels is het behoud van de
hydrolipidic film. Aangetrokken door de keratinous vezels die weerspiegelen Magn
systeem vastmaakt als een magneet aan de oppervlakte van het haar om te vormen van
een omhulsel dat licht reflecteert en versterkt de kleur en glans.

RESULTATEN
• sublimatie van de reflexen;
• extreem shine;
• dekking van witte haren naar 100%;
• kleur van de langdurige;
• 3 maal meer zachtheid;
• + 70% verbetering in de districamento.

CARMEN is ook , bevat een parfum gemaakt door een grote profumista van Grasse, in
nauwe samenwerking met de colorist. De zoetheid van de perzik begeleidt de
voorbereiding om te leiden de manier , tijdens, het delicate boeket van witte bloemen of
sluitertijd samenvoegingen met delicate biljetten van muskus. Een subtiele en delicate
alliantie met aantrekkelijk het gebruik van het product.

tinten: een uitgebreide portfolio van nuances, 96 verdeeld in 10 + 6 , chromatique, -reeks
en 2 natuurlijke bereiken: natuurlijke koude , natuurlijke, mahonie , IRISÈ , GOLDEN
VIOLEN , BLUE ASH BROWN, ROSSI, , SUPER WHITENING is AUBURN.
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gebruiksaanwijzing: de natuurlijke schaduwen en reflecties Mix 1 + 1 met de gekozen
OXICREAM. Het mengsel van keuze is beïnvloed door de % van wit haar:
• Van 0 tot 50% van witte haren: geselecteerd Toon + 20 OXYCREAM vol.
• Van 50 tot 100% van witte haren: geselecteerd Toon + van een kwart tot de helft van de
base met dezelfde hoogte van Toon + 20 OXYCREAM vol.
Als de gewenste kleur de neiging om een gouden reflectie mix met de natuurlijke.
Als de gewenste kleur de neiging om een gemengd met natuurlijke koude koude reflectie.
Verlichten van maximaal 3 tonen met OXYCREAM tot en met 30 vol.
De super whitening Mix 1 + 3 met de gekozen OXYCREAM. De 1000-serie verlicht
omhoog naar 4 , 5 tonen met OXYCREAM tot 40 vol en alleen op natuurlijk haar van
toepassing is.
De serie van 2.000 lichter omhoog naar 4 , 5 tonen met OXYCREAM tot 40 vol en is van
toepassing op 60% of meer van witte haren.
De kleuren (paars blauw groen geel oranje rood) verbeteren of een nuance Carmen
neutraliseren.
Het oorspronkelijke mengsel van Carmen 1 + 1 (60 ml van de gekozen kleur + 60 ml
OXYCREAM tot 20 of 30 vol.) voor te bereiden. Een vierde (30 ml) toevoegen in de helft
(60 ml) van de gekozen kleur zonder zuurstof toe te voegen. Laat op gedurende 30
minuten. Met een hoog percentage van wit haar kan u wilt toevoegen van kleur alleen
wanneer het schakelen van de lengte op de toppen.

verpakking: tube 60 ml.
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