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KUNST DECOLOR

HÅR BLEKING MAKT
bleking pulver
Den innovative formelen kan en uniform resultat og full kontroll over prosessen med
bleking på grunn av sin varme Aktivisering (brukes bare med kart eller fuktig varmekilde).
Tilstedeværelsen av et naturlig derivat 'Cyamopsis Tetragonoloba' øvelser en
fuktighetskrem som beskytter håret under bleking.
Bruksanvisning: blande den 30 eller 20 '7' AKTIVATOR aktivisering kilde 40 vol. og mest
passende toner ved å følge instruksjonene i filen teknisk.
pakke: 500 g krukke.

HÅR BLEKING LIM
pasta Whitener
Cyamopsis Tetragonoloba-baserte polysakkarid med fuktighetsgivende og Persulphates-
oksiderende uorganiske salter er et produkt som er rik på mykgjørende stoffer som
beskytter håret strukturen er spesielt utviklet for å lette farget hår kosmetisk eller spesielt
allerede dehydrert. Formelen er perfekt balansert for sikker og varige resultater i noen
form for heisen er også decappaggi og eliminering av overlappende farge. Spesielt egnet
for
utføre fullstendig pickling. Lyse og dyp hvithet lim blanding fra det forsterket med toneren.
Bruksanvisning: blande aktivator AKTIVERINGEN 7 40 30 20 ' eller ' kilde vol. og mest
passende toner ved å følge instruksjonene i filen teknisk. Ikke bruk varmekilde.
beholder: glass 375 g.

KREMEN GEL
Konsentrasjon av pigmenter i krem-gel for lightening gang toning effekter når blandet med
bleking pulver eller lim inn. Lyser og toning toner direkte pigmenter condition 5' samtidig
kan brukes på alle typer hår for å gjenopplive gamle striper eller fullstendig misfarging er
respektere hår strukturen og sikrer en fantastisk glans og mykhet. Formuleringene er
beriket med condition agenter å beskytte håret under av clearing, forlater dem myke og
skinnende.
Funksjoner:
• Direkte pigmenter: kontrast eller naturlig refleksjon esaltanoil vist i håret under bleking;
• Toner blandes: muligheten til å opprette egendefinerte farger med toner alene eller i
kombinasjon med hverandre;
• Nyskapende system: lyser og farge samtidig under bleking. For alle hårtyper;
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• Fleksibel og enkel å bruke: det kan brukes med FLAMBOYAGE striper filmer papir eller
feiende.
Bruksanvisning: legge til toner støv gratis bleking lim blandingen eller valgt med
aktivatoren etter proporsjonene angitt i instruksjonene for bruk av papirmasse og bleking
pulver.
• Toner pigmenter ultramarin blå motvirke kobberrøde høydepunktene;
• Toner Sienna pigmenter forbedre hasselnøtt refleksjoner;
• Indiske gul Toner pigmenter forbedre nyanser;
• Toner carmine rød pigmenter forbedre røde refleksjoner;
• Toner lilla pigmenter redusere overflødig Golden tanker.
emballasje: tube 150 ml.
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