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AQUARELY
med intens mikro pigmenter og hvete proteiner

Eksklusive permanent farge formulert med nyskapende nano-mikro-emulgert pigmenter
kan trenge de fleste i stem "med et svært lavt innhold av ammoniakk og hvete protein som
omstrukturerer håret' la det myke ' hydrert og skinnende.
Fargen er levende og varer lenger garanterer perfekt grå dekning.
Inneholder:
• INTENSE mikro PIGMENTER: pigment nano-microemulsionati kan trenge dypt mellom
keratin håret fiber og binde til hulrom. En viktig fordel som kommer fra bruken av denne
innovative teknologien er reduksjon av det allerede svært lav innholdet
av ammoniakk fordi den lille størrelsen på pigmentene tar resulterer bare en delvis åpning
av cuticle i økt kosmetisk handling.
• Hvete: WHEAT PROTEIN hydrolyse proteiner utføre en condition handling og
restrukturering dermed beskytter hodebunnen og kapillær fibrene gi mykhet og silkiness
hår. De er også effektive anti-Oksiderende egenskaper og redusere dannelsen av frie
radikaler.
• LAVENDEL ESSENSIELLE olje: den delikate lavendel essensielle oljen er den største
programmet i kapillær behandlinger der den beroligende rød og gjør bruk av bleking pulver
selv om brukt på sensitive scalps.
nyanser: 114 25 nyanser serien...
Bruksanvisning: Velg nyanse av AQUARELY farge cream gjelder. Fortynning 1:1 ' 5 med
Aquarely oksiderende emulsjon. Klem 50 ml Aquarely farge krem "som tilsvarer innholdet i
en half-pipe i en plast bolle og bland med 75 mI på
Aquarely oksiderende emulsjon til en myk krem er følgende instruksjonene:
-TONE på TONE: 50 ml fløte fargestoff '75 I 10 du oksiderende emulsjon' lukkerhastighet
25 minutter.
-1 50 ml LIGHTENING krem fargetone: '75 mI på 20 deg 30 minutter' hvile tid oksiderende
emulsjon.
-2 50 ml LIGHTENING krem fargetoner: '75 mI på 30 du oksiderende emulsjon'
lukkerhastighet 35 minutter.
-50 ml 3 BLEKING nyanser: krem farge er 75 mI på 40 oksiderende emulsjon er 40
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minutter hvile tid.
-SUPERLIGHT: 50 ml fløte dye 100 mI på 40 deg oksiderende emulsjon ' nedleggelse 45
minutter.
emballasje: 100 ml tube.
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