
 

  
Alvejantes cabelo - DAVINES

ARTE DECOLOR

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

ARTE DECOLOR

PODER DE CLAREAMENTO DE CABELO
pó de descoramento
Sua fórmula inovadora permite um resultado uniforme e o controle completo do processo
de branqueamento devido sua ativação de calor (usar somente com mapas ou fonte de
calor úmido). A presença de um derivado natural 'Cyamopsis Tetragonoloba' exerce um
hidratante que protege o cabelo durante o clareamento.
instruções de uso: misturar a 20 ou 30 vol ativador ativação fonte 40 '7' e o toner mais
adequado, seguindo as instruções do arquivo técnico.
pacote: frasco de 500g.

COLAR DE CLAREAMENTO DE CABELO
macarrão Whitener
Baseado em Cyamopsis Tetragonoloba polissacarídeo com hidratantes e persulfatos-
oxidantes sais inorgânicos é um produto rico em substâncias emolientes que protegem a
estrutura do cabelo é especialmente formulado para clarear cabelos coloridos
cosmeticamente ou particularmente já desidratado. Sua fórmula é perfeitamente
equilibrada para cofre e duradouros resultados em qualquer tipo de elevador também está
em decappaggi e na eliminação de sobreposição de cor. Particularmente adequado para
Realize uma decapagem completa. Mistura de pasta de clareamento brilhante e profunda
resultantes da intensificação com o toner.
instruções de uso: misturar a ativação ativador 7 40 30 20 ' ou ' fonte Vol. e o toner mais
adequado, seguindo as instruções do arquivo técnico. Não use a fonte de calor.
recipiente: frasco de 375 g.

GEL CREME
Concentração de pigmentos em creme-gel para clareamento tempo tonificação efeitos
quando misturado com o pó de descoramento ou colar. Para iluminar e tonificação
tonalizador direto pigmentos condicionado 5' simultaneamente podem ser usados em
qualquer tipo de cabelo para reviver velhas estrias ou para completo a descoloração é
respeitando a estrutura capilar e garantindo um incrível brilho e suavidade. As
formulações são enriquecidas com agentes de condicionamento para proteger o cabelo
durante o processo de limpeza, deixando-os macios e com brilho.
Características:
• Pigmentos direto: contraste ou reflexo natural esaltanoil mostrado pelo cabelo durante o
branqueamento;
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• Toner miscível: capacidade de criar tons personalizados usando o tonalizador sozinho
ou em combinação uns com os outros;
• Sistema inovador: ilumina e as cores que é simultaneamente durante o clareamento.
Para todos os tipos de cabelo;
• Flexível e fácil de aplicar: pode ser aplicado com o papel dos filmes dos FLAMBOYAGE
estrias ou varrer.
instruções de uso: adicionar o mistura de pasta branqueamento livre de tonalizador pó
ou escolhido com o ativador de acordo com as proporções indicadas nas instruções de
uso da polpa e pó de descoramento.
• Toner pigmentos azul ultramar neutralizar os destaques acobreados;
• Toner Sienna pigmentos realçar as reflexões de avelã;
• Toner amarelo indiano pigmentos realçam os tons;
• Pigmentos vermelhos de toner carmine realçam os reflexos vermelhos;
• Toner roxo pigmentos reduzir reflexos dourados em excesso.
embalagem: tubo de 150 ml.
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