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OH MY BLONDE!
For å skape total blond, balayage, solkysset effekt og tiger øye effekter

Blondt hår er mer delikat og trenger spesiell oppmerksomhet og omsorg. Av denne grunn
har ITELY HAIRFASHION forskningslaboratorier formulert den eksklusive PLEXTM BOND
REPAIR 'en ny beskyttelsesteknologi integrert i alle produkter: det er et kompleks av
dyrebare vegetabilske oljer og smør som beskytter håret under blekefasen.

IKONISK BLOND ekstra ytelse - opptil 9 toner
Det garanterer eliminering av gule rester i lysfasen. Ideell for lynteknikker ved bruk av
aluminiumsfolie eller termisk papir for høyere lysresultater på opptil 9 toner. Kompakt
mikrogranulært blekepulver.
DELYBLONDE ammoniakkfri - opptil 6/7 toner
Ammoniakfritt blekepulver ideelt for naturlig hår. Det er et kompakt mikrogranulært pulver
som garanterer en lyn opp til 6-7 toner. Det svulmer ikke og er lett å blande og påføre.
CLAY BLONDE for frihåndsteknikker opptil 6 toner
Eksklusivt ultrakompakt blekepulver. Ideell for frihånds lynarbeid som balayage' shatush
shadows' bronde og splashlight.
Den spesifikke formuleringen "en gang blandet med oksygen" blir spesielt kalkaktig bare
for å brukes uten folie. Det gjør det mulig å oppnå lyn opptil 6 toner.
SILKY BLONDE kosmetisk krem - opptil 6 toner
Multi-service kremaktig bleking ideell for utnyttet hår. Garanterer sikker og pålitelig mild lyn
opp til 6 toner.
SUN LIGHT OIL delikat lynolje
Ekstraordinær ammoniakkfri lynolje. Lyser opptil 2-3 toner for et naturlig og balansert
resultat. Det gjør det mulig å oppnå forskjellige effekter på håret avhengig av
påføringsteknikken.
1 - Påføres spissene forsiktig lyser opp til 2-3 toner for en fantastisk "KISSED BY THE
SUN" effekt.
2 - Kan brukes på basen for en "SØT BASEN" -effekt. Det garanterer et balansert og
nøytralt lynresultat.
3 - Når det brukes på alt hår, får du en lys blond og en fantastisk naturlig lysning for en
"SHINE & GLOSS" -effekt.
BLONDE SEALER forsurende melk
Kondisjoneringsbehandling som bidrar til å gjenopprette pH i hodebunnen og hårets
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essensielle etter hver bleketjeneste.
BLOND TONER Toning Cream
Ammoniakkfri toningkrem for bleket hår. Tilgjengelig i en palett med 5 nyanser som kan
blandes sammen 'ideell for å nøytralisere uønskede refleksjoner eller skape
pastelleffekter.
pH MODULATOR pH-modulator 
Det hemmer lynet av naturlige melaniner og naturaliserer effekten av oksidasjonsflekker.
Bare noen få dråper er nok til å dempe alkaliteten til toningkremen og unngå å lette
naturlig hår. Formel beriket med CHROMALIGHT som holder fargen lenger og beskytter
håret mot oksidative prosesser på grunn av eksterne faktorer.
AKTIVATOR 5 VOL.  oksiderende emulsjon
Oksiderende emulsjon 5 vol/1'5%. Spesielt formulert stabilisert detektor for å sikre
maksimal ytelse når den brukes med BLONDE TONER nyanser blandet med pH
MODULATOR. Dette gjør at du bedre kan kontrollere lynet av naturlige melaniner.
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