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PISARZ KOLOR
bezpo?rednie semi sta?e barwienia

?ywe kolory dla kreatywnych wyniki.

PISARZ kolor jest pó?-sta?ych bezpo?rednie kolor gotowe do u?ycia bez mieszania z
innymi substancjami. Nak?ada? bezpo?rednio na w?osy rozja?niane, rozja?nianych
w?osach i aspektach ?wietle (9 lub wi?cej jasny odcie?, naturalne czy barwione) do
tworzenia efektów specjalnych kolorach. Nie wybielaj?cy w?osów (naturalnych czy
barwione Blondynka, z 9 lub l?ejsze) do trwalszych wyników nale?y u?ywa? czystych
pigmentów bez rozcie?czania z bia?ym. Odcienie mog? by? stosowane pojedynczo lub
mieszane w?ród nich bez ogranicze? kreatywno?ci fryzjera dla niesko?czonej gamy
kolorów i mixy i t?tni?cym ?yciem. Dosta? wygaszone kolorach lub odcieniach
pastelowych po prostu u?y? jeden z odcieni w po??czeniu z bia?ym kolorem jako sytnik.
Sformu?owanie PISARZ kolorów sk?ada si? z mikro pigmentów, na trwa?e zabarwienie.
Cz?steczki w stanie skupia? si? na powierzchni warstwy w?osów, s? z?o?one mi?dzy
naskórka i powierzchownych warstw kory. S? nazywane "bezpo?redni", poniewa? ich
realizacji, nie s? zaanga?owane w proces utleniania (bez wcze?niejszego mieszania z
utleniania, jak do klasycznego barwników),
ale po prostu przestrzega? migawki. Z technicznego punktu widzenia i wzgl?dna
kolorymetryczna s? idealne da? w?osów intensywna i naturalny odruch.
odcienie: moda ?ywych kolorach: Blue media 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green i
bia?y 1.
metody stosowania: podstawowe w?osów: pre-9 poziom lub bielone bielone l?ejsze.
Zastosowanie: na wilgotne w?osy. Czas ekspozycji: 20 minut. Sp?uka? bez u?ycia
szamponu lub od?ywki.

BEZPO?REDNIE STOSOWANIE KA?DEGO KOLORU
Zastosowanie ka?dego z nich oddzielnie, bez ich mieszanie.

BEZPO?REDNIE STOSOWANIE WI?CEJ KOLORÓW
Kolory mo?na miesza? w?ród nich bez ogranicze? na podstawie kreatywno?ci i inspiracji
fryzjerki.
Mo?na nawet sprawdzi? przez oko migawki.
Przyk?ad dost?pne kolory: Ciemny niebieski: wymiesza? równe dawki niebieski i fioletowy
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PASTELOWE MIESZANKI
Dost?pne kolory:
-Jasno niebieski: mix dawki niebieskiego z podwójnej dawki bia?y (1:2);
-Zielone ?wiat?o: mix dawki natury z 5 bia?y (1:5);
-Ró?owy: wymiesza? dawk? HOT PINK z dawk? bia?y (1:1);
-Fioletowy: mix dawki fioletu z 5 bia?y (1:5).
Nie wybielaj?cy w?osów (naturalnych czy barwione Blondynka, zarówno z 9 lub wi?cej),
trwalszych wyników nale?y u?ywa? czystych pigmentów, nierozcie?czony z bia?ym.

opakowanie: 100 ml fiolki.
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