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CARMEN
den første oksidasjon farge som extols prikker

den første oksidasjon farge som extols prikker og lysstyrke takket være gjenspeiler
de System
Inspirert av Diffraksjon lys , CARMEN erfaring lar deg kontrollere farge og sin uendelige
variasjoner på en perfekt måte.
Konsolidering av opplevelsen coloring , Eugene Perma laboratorier har , virkelig, forsøkt å
utvikle gjenskinn og glans
i utformingen av farger CARMEN. Gjenspeiler de System , nyskapende bindende en
spesifikk og kvartær ammonium
en antioksidant Agent kan øke betydelig i fargestoffer og glans av CARMEN. Den base
kremen er rik fett derivater fra vegetabilske ekstrakter CARMEN fargestoffer diffunderer
jevnt inn i hjertet av håret fiber er bevare hydrolipidic filmen. Tiltrukket av keratinous fiber
gjenspeiler de System fester som en magnet på overflaten av håret til å danne et
polysakkarid som reflekterer lys og forsterker fargen og skinne.
RESULTATER
• sublimering av reflekser;
• ekstreme skinne;
• dekning av hvite hår til 100%.
• langvarig farge;
• 3 ganger mer mykhet;
• + 70% forbedring i districamento.
CARMEN er også , inneholder en parfyme skapt av en stor profumista av Grasse, i nært
samarbeid med colorist. Sødme av fersken følger utarbeidelse å lede an , under, delikat
bukett av hvite blomster eller under lukkeren fusjonerer med delikate toner av musk. En
subtil og delikat allianse med attraktivt bruke produktet.
nyanser: en omfattende portefølje av nyanser 96 delt inn i 10 + 6 , chromatique, -serien
og 2 naturlige områder: naturlig KULDE , naturlige, MAHOGNY , IRISÈ , GOLDEN
FIOLINER , Blåfarge aske BROWN, ROSSI, , SUPER WHITENING er AUBURN.
Bruksanvisning: naturlige nyanser og refleksjoner blanding 1 + 1 med valgt OXICREAM.
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Blandingen av valget er påvirket av % av hvite hår:
• Fra 0 til 50% av hvite hår: valgt tone + 20 OXYCREAM vol.
• Fra 50 til 100% av hvite hår: valgt tone + fra kvart halvparten av basen med samme
høyde tone + 20 OXYCREAM vol.
Hvis den ønskede fargen gjerne en gylden refleksjon blanding med naturlig.
Hvis den ønskede fargen har en tendens til en kald refleksjon blandet med naturlig kulde.
Lette opp til 3 toner med OXYCREAM til 30 vol.
Super hvithet blanding 1 + 3 med valgt OXYCREAM. 1000 serien lysere opp til 4 5 toner
med OXYCREAM til 40 vol og gjelder bare på naturlige hår.
Serien av 2000 lysere opp til 4 5 toner med OXYCREAM til 40 vol og bruker 60% eller mer
av hvite hår.
Farger (lilla blå grønn gul oransje rød) forbedre eller nøytralisere en nyanse Carmen.
Forberede den første blandingen av Carmen 1 + 1 (60 ml av valgt farge + 60 ml
OXYCREAM til 20 eller 30 vol.). Legge til en fjerde (30 ml) i halvparten (60 ml) av valgt
farge uten å legge oksygen. La på i 30 min. Med en høy andel av hvite hår kan du legge
farge når bytte lengden på tips.
emballasje: 60 ml tube.
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