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KLEUR SCHRIJVER
directe semi permanente kleuring

Levendige kleuren voor een creatieve resultaten.
KLEUR schrijver is een semi-permanente van directe kleur klaar voor gebruik zonder
wordt gemengd met andere stoffen. Toepassing rechtstreeks op gebleekt haar,
gemarkeerde haren en lichte strengen (9 of meer duidelijk tonen, natuurlijke of geverfd)
voor het maken van speciale effect kleuren. Non-gebleekt haar (natuurlijke of geverfd
blond, zowel met 9 of lichtere) voor een duurzamer resultaat moet u zuivere pigmenten
zonder verdunning met wit. De tinten kunnen worden gebruikt singulier of gemengd onder
hen zonder beperkingen aan de creativiteit van de kapper voor een oneindige scala van
kleuren en mixen vet en levendig. Als u wilt krijgen grijs kleuren of pasteltinten gewoon
gebruiken een van de kleuren in combinatie met witte kleur als verdunningsreeks. De
formulering van kleur schrijver bestaat uit micro-pigmenten, voor permanente kleuring.
Moleculen kunnen fixeren op de oppervlakte lagen van het haar, zijn nedergelegd tussen
de epidermis en de oppervlakkige lagen van de cortex. Heten "directe" omdat, voor de
uitvoering ervan, zijn niet betrokken bij oxidatieve processen (geen voorafgaande mengen
met oxidatiemiddelen zoals aan klassieke kleurstoffen),
maar gewoon houden aan de sluitertijd. Vanuit een technisch oogpunt en de relatieve
colorimetrische zijn ideaal om het haar geven een intens en natuurlijke reflex.
tinten: levendige mode kleuren: blauw 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green en witte
media 1.
wijze van gebruik: fundamentele haar: pre-9 niveau of gebleekte gebleekte aansteker.
Toepassing: op vochtig haar. Belichtingstijd: 20 minuten. Spoel zonder shampoo of
conditioner te gebruiken.
RECHTSTREEKSE TOEPASSING VAN ELKE KLEUR
Toepassing ieder afzonderlijk, zonder hen samen te mengen.
RECHTSTREEKSE TOEPASSING VAN MEER KLEUREN
Kleuren mogen worden vermengd onder hen zonder beperkingen gebaseerd op
creativiteit en inspiratie van de kapper.
U kunt zelfs controleren door oog de sluitertijd.
Voorbeeld van de beschikbare kleuren: donkerblauw: de gelijke dosis Mix van blauwe en
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paarse (1:1)
PASTEL BLENDS
Beschikbare kleuren:
-Licht blauw: Meng een dosis van blauw met dubbele dosis van wit (1:2);
-Lichtgroen: Meng een dosis van aard met 5 doses van wit (1:5);
-Roze: Meng een dosis van HOT PINK met een dosis van wit (1:1);
-Paars: een dosis van purple meng met 5 doses van wit (1:5).
Non-gebleekt haar (natuurlijke of geverfd blond, beide met 9 of meer), voor een
duurzamer resultaat die moet u zuivere pigmenten, onverdund met wit.

verpakking: 100 ml flesjes.
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