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VOILA 3C INTENS
3 c: dekker, farge, skjønnhet

Voila 3 c INTENSE har en unik formel svært nyskapende som syntetiseres og tilbys av
samme navn 3 c: dekning,
fargen skjønnhet. Funksjoner og fordeler:

• 100% dekning grått hår: nyanse og refleksjon valgt med klienten for enkelhet av arbeidet
frisør;
• REDCOUPLE teknologi: dekning, lang levetid og ekstraordinær intensitet av reflekser
(55/66/44 series...)/. 64);
• lojalitet til fargekartet: tilrettelegging i valg av farger for det daglige arbeidet frisør;
• ny antioksidant og slanking system: forbedrer olfactory notatet og forlenger av
oksidasjon blanding;
• Perlehvite krem: kremet tekstur og kosmetiske utseende;
• parfymen med rose og Jasmine: behagelig og reduserer oppfatning av lukt av
ammoniakk.
Aktive prinsipper:
• hydrolyzed keratin, proteinet som trenger dypt inn i stoffet og elastisk;
• 18 keratin aminosyrer som har store affinitet med keratin i håret og act fuktighet dypt;
• spesifikke conditioner som overholder hårskaftet sikre mykhet og administrasjon for
både vått og tørt hår;
• forsinket oksidasjon som gjør fargen å trenge mer effektivt uten å skade cuticle;
• forsegle effekt pigmenter som er fanget i cortex seig dekning sikrer;
• primære og sekundære pigmenter Symphony effekt mellom får den ytterste harmonien
mellom farge og refleksjon;
• glans effekt som gir håret mykhet og forbedrer lys reflekser.
nyanser: VOILA 3 c INTENSE er tilgjengelig i over 100 farger.
metode for bruk: blande forhold: 60 ml 90 ml Voila Voila Intense Ossidant Cream + 3 c.
Eksponering tid kort og mellomstore hår: bruke farge på lengder og tips og la på 20
minutter. Påfør fargen på røtter og la i 25 minutter. Total tid: 45 minutter. Langt hår: bruke
starter fra ender og la på 15 minutter, 20 minutter eller 25 minutter. Total tid: 60 minutter.
Retusjering: bruke farge på gjenvekst. Lukkerhastighet fra 30 til 45 minutter. Ekstra
lightening serien: bruke farge bare på røttene (for redigering). Total tid: 30 til 45 minutter.
emballasje: 60 ml tube.
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