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COLOR FUSION
crème kleur hoge prestaties - met eiwit

 kleuring van innovatieve gel - crème textuur die een eiwit evenwichtige formulering op
basis van aminozuren en plantaardige eiwitten bevat.
Colorbond Technology, Redken exclusieve technologie, maakt het mogelijk de moleculen
van pigmenten en eiwitten door te dringen tot de kern van het haar : het resultaat is een
volle kleur, helder, met groen- dimensionale en veelzijdige en een haar meer gezond
.COLOR FUSION heeft een fruitige geur bosbessen en garanties :
- Een perfecte dekking van witte haren (100 %) met complete natuurlijkheid en een
uniform resultaat
- Een verlichting van maximaal drie tonen
- Zeer licht blond, glad, helder, met een verlichting van maximaal 4 tinten met de serie
superschiarente
- Een vitale en duurzame kleur : dankzij de formulering, is het bestand tegen herhaald
wassen, UV-stralen en blootstelling aan licht
- Een veelzijdige applicatie met behulp van de borstel of applicator fles. De bijzondere
textuur crème - gel maakt het ook mogelijk een realisatie veilige en gecontroleerde in
termen van de hechting van het product 

  tinten  : COLOR FUSION is een verzameling van een rijke en creatieve. Het bestaat uit
5 series, waarvan elk meerdere bereiken.
- NB NATUURLIJKE GEBALANCEERDE ASH / blauw, ASH / groen, ASH / violet,
neutraal, GOLD / beige
.- NF natuurlijke wijze :. GOLD / violet, GOLD / goud, goud / oranje, goud / rood, bruin /
koper, bruin / rood, koper / rood
-. F FASHION
-. TITANIUM
. - DF van Double Fusion : bruin, rood en BLONDJES
- NEW RUBILANE : GOLD / koper, koper / bruin, koper / koper. Un'intesità met koperen
tinten en unieke leven, dankzij de unieke pigment RUBILAINE
 gebruikswijze  : kleurenfusie gemengd met een gelijke dosis Pro - oxide ontwikkelaar
(verhouding 1:1). Voor DOUBLE FUSION de mengverhouding is 1:02. Laat gedurende 35
minuten bij kamertemperatuur bereiken voor AC, NB, NF, F, DF Browns en Reds. Voor
Highlift Blondes DF en de sluitertijd is 45 minuten
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 pakket  : 60 ml tube astucciato
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