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GOTOWE 3C INTENSYWNE
3 pokrycia c:, kolor, uroda

C 3 gotowe INTENSE ma unikaln? formu?? i wysoce innowacyjne, który jest
syntetyzowany przez takie samo pokrycie 3 c: nazwy,
kolor, pi?kno. Cechy i zalety:

• 100% pokrycia siwych w?osów: zastosowa? odcie? i refleksji, wybrane z klientem dla
uproszczenia pracy fryzjera;
• Technologia REDCOUPLE SYSTEM: pokrycie, trwa?e i niezwyk?? intensywno??
odruchów (55/66/44 series...)/. 64);
• lojalno?? wobec tabeli kolorów: u?atwienia w wybór odcieni w codziennej pracy fryzjera;
• Nowy system przeciwutleniacz i odchudzanie: w?chowe Uwaga poprawia i wyd?u?a
czas utleniania mieszaniny;
• Krem per?owy: kremow? konsystencj? i wygl?d;
• Nowy zapach z ró?y i ja?minu: przyjemny i zmniejsza percepcji zapachu amoniaku.
Czynnych:
• hydrolizowanego keratyny, bia?ko, które wnika w g??b daj?c substancji i elastyczno??;
• 18 keratyny aminokwasów, które maj? ?wietne powinowactwo z keratyn? w?osów i
ustawy nawil?aj?cy g??bokie;
• konkretne od?ywka, która przylega do trzonu w?osa, zapewniaj?c mi?kko?? i ?atwo??
obs?ugi dla w?osów mokrych i suchych;
• opó?niony utleniania, który pozwala kolor bardziej skutecznie penetrowa? bez
uszkadzania naskórka;
• uszczelnienie pigmenty, które s? uwi?zione w zapewnieniu pokrycia wytrwa?y kory;
• pierwotne i wtórne pigmenty Symphony efekt mi?dzy uzyskanie najwy?szej harmonii
pomi?dzy kolor i refleksji;
• efekt po?ysku, który daje mi?kko?? w?osów i wzmacnia refleks ?wiat?a.
odcienie: VOILA 3 c INTENSE jest dost?pny w ponad 100 kolorów.
sposób u?ycia: stosunek mieszania: 60 ml 90 ml Voila Voila intensywny krem Ossidant +
3 c. W?osy krótkie i ?rednie czas ekspozycji: kolor wzd?u? d?ugo?ci i ko?ce i pozostawi?
na 20 minut. Zastosowa? kolor na korzenie i pozostawi? przez kolejne 25 minut.
Ca?kowity czas: 45 minut. D?ugie w?osy: na?o?y?, zaczynaj?c od ko?ców i pozostawi? na
15 minut, 25 minut jazdy lub 20 minut. Ca?kowity czas: 60 minut. Retusz: stosowanie
koloru na odrost. Szybko?? migawki od 30 do 45 minut. Dodatkowe o?wietlenie serii:
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stosowanie koloru tylko na korzenie (do edycji). Ca?kowity czas: od 30 do 45 minut.
opakowanie: 60 ml probówce.
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