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VOILÁ 3C INTENS
3 c: bekleding, kleur, schoonheid

VOILÁ 3 c INTENSE heeft een unieke formule en zeer innovatief dat wordt
gesynthetiseerd door dezelfde naam 3 c: dekking,
kleur, schoonheid. Eigenschappen en voordelen:

• 100% dekking van grijze haren: toepassen van de tint en de reflectie gekozen met de
client voor de eenvoud van het werk van de kapper;
• REDCOUPLE systeem technologie: dekking, langdurige en buitengewone intensiteit van
reflexen (55/66/44 series...)/. 64);
• loyaliteit aan de Kleurenoverzicht: versoepeling in keuze van tinten voor het dagelijkse
werk van de kapper;
• nieuwe antioxidant en vermagering systeem: verbetert de olfactorische notitie en
verlengt de tijd van oxidatie mengsel;
• Pearly crème: romige textuur en tast het uiterlijk;
• nieuwe geur met roos en jasmijn: aangenaam en vermindert de perceptie van geur van
ammoniak.
Werkzame bestanddelen:
• gehydrolyseerd keratine, het eiwit dat dringt diep in het geven van stof en elasticiteit;
• 18-keratine aminozuren die hebben grote affiniteit met de keratine van haren en wet
hidratatie diep;
• specifieke conditioner die voldoet aan de haarschacht zachtheid en beheersbaarheid
voor zowel droge als natte haren;
• vertraagd oxidatie, waardoor de kleur te penetreren beter zonder beschadiging van de
epidermis;
• zegel van effect pigmenten die gevangen zitten in de cortex vasthoudend dekking te
waarborgen;
• primaire en secundaire pigmenten Symphony effect tussen het krijgen van de grootste
harmonie tussen kleur en reflectie;
• glans effect dat geeft het haar zachtheid en verbetert de reflexen licht.
tinten: VOILA 3 c INTENSE is beschikbaar in meer dan 100 kleuren.
wijze van gebruik: mengverhouding: 60 ml 90 ml Voila Voila Intense Ossidant Room + 3
c. Blootstelling tijd korte/middellange haren: kleur langs lengtes en tips toepassen en laat
op 20 minuten. Kleur toepassen op de wortels en laat nog eens 25 minuten. Total tijd: 45

                               pagina 1 / 2



minuten. Lang haar: toepassen vanaf de uiteinden en op 15 minuten, 20 minuten of 25
minuten verlaten. Total tijd: 60 minuten. Retoucheren: kleur toepassen op de hergroei.
Sluitertijd van 30 tot 45 minuten. Extra verlichting serie: kleur toepassen op de wortels
(voor het bewerken van). Total time: van 30 tot 45 minuten.
verpakking: tube 60 ml.
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