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COLOR FUSION
krem farge høy ytelse - med protein

 flekker fra innovative gel - krem tekstur som inneholder et protein balansert formulering
basert på aminosyrer og vegetabilsk protein.
Colorbond Technology, Redken eksklusive teknologi, gjør at molekyler av pigmenter og
proteiner for å trenge inn til hjertet av håret : resultatet er en full farge, lyse, med grønn-
dimensjonale og multi - fasettert og et hår mer sunt
.COLOR FUSION har en fruktig blåbær duft og garantier :
- En perfekt dekning av hvitt hår (100 %) med komplett naturlighet og ensartethet av
resultat
- En lightening av opptil tre toner
- Veldig lys blondt, glatt, lyse, med en lightening av opptil fire nyanser med serien
superschiarente
- En viktig og varig farge : takket være sin formulering, er det motstandsdyktig mot
gjentatte vask, UV-stråler og eksponering for lys
- En allsidig anvendelse ved hjelp av pensel eller applikator flaske. Den spesielle tekstur
krem - gel gir også en realisering sikker og kontrollert i forhold til etterlevelse av produktet 

  nyanser  : COLOR FUSION er en samling av rike og kreativ. Den består av fem serier,
som hver omfatter flere områder.
- NB naturlig balansert ASH / blå, ASH / grønn, ASH / fiolett, NØYTRAL, GOLD / beige
.- NF NATURAL FASHION :. GOLD / fiolett, gull / gull, gull / orange, GOLD / rød, brun /
kobber, BROWN / rød, kobber / rød
-. F FASHION
-. TITANIUM
. - DF DOUBLE Fusion: Browns, rød og BLONDES
- NYHET RUBILANE : GOLD / kobber, kobber / brun, kobber / kobber. Un'intesità med
kobber fargetoner og unikt liv, takket være den unike pigment RUBILAINE
 metode for bruk  : COLOR FUSION blandet med en lik dose av Pro - oksid Developer
(1:1). For DOUBLE FUSION blandingsforholdet er 01:02. La virke i 35 minutter ved
romtemperatur områder for AC, NB, NF, F, DF Browns og Reds. For High Blondes DF og
lukkerhastigheten er 45 minutter
 pakke  : 60 ml tube astucciato
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