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FARGE FORFATTER
direkte semi permanent fargestoffer

Levende farger for en kreativ resultater.

FARGE WRITER er en direkte farge semi-permanente klar til bruk uten blandes med
andre stoffer. Bruke direkte på bleket hår, merket hår og lys tråder (9 eller flere klart tone,
naturlig eller farget) for å skape spesiell effekt farger. Non-bleket håret (naturlig eller farget
blonde, både med 9 eller lettere) for et mer langvarig resultat bør du bruke ren pigmenter
uten fortynning med hvit. Nyanser kan brukes enkeltvis eller blandet blant dem uten
begrensninger på kreativitet frisør for et uendelig utvalg av farger og blander dristige og
levende. For å få nedtonet farger eller pastellfarger bare bruke en av nyanser i
kombinasjon med hvit farge som diluter. Utformingen av farge forfatter består av mikro-
pigmenter, permanent flekker. Molekyler kunne fixate på overflaten lag av håret, settes
mellom cuticle og overfladiske lagene i cortex. Kalles "direkte" fordi, for deres
implementering, ikke er involvert i oksidativt prosesser (ingen tidligere blanding med
oksydasjonsmidler som til klassisk fargestoffer),
men bare følge Lukkerhastighet. Fra et teknisk synspunkt og Relativ kolorimetrisk er
ideelle for å gi håret en intens og naturlig refleks.
nyanser: levende mote farger: blå 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green og hvit medier
1.
metode for bruk: grunnleggende hår: pre-9 nivå eller bleket bleket lettere. Søknad: i
fuktig hår. Eksponeringstid: 20 minutter. Skyll uten å bruke sjampo eller balsam.

DIREKTE BRUK AV HVER FARGE
Bruke hver separat, uten å blande dem sammen.

DIREKTE BRUK AV FLERE FARGER
Fargene kan blandes blant dem uten begrensninger basert på kreativitet og inspirasjon
frisør.
Du kan også sjekke av øyet Lukkerhastighet.
Eksempel på farger tilgjengelig: mørk blå: blanding lik dose av blå og lilla (1:1)

PASTELL BLANDER
Fargene er tilgjengelige:
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-Lys blå: Bland en dose av blå med dose av hvit (1:2);
-Lys grønn: Bland en dose av naturen med 5 doser av hvit (1:5);
-Rosa: Bland en dose av varm rosa med en dose av hvit (1:1);
-Lilla: Bland en dose av lilla med 5 doser av hvit (1:5).
Non-bleket håret (naturlig eller farget blonde, begge med 9 eller mer), for et mer langvarig
resultat bør du ren pigmenter, ufortynnet med hvit.

emballasje: 100 ml hetteglass.
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