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COLOR.ID
para separar os diferentes tons de cor

 COLOR.ID é um produto revolucionário que só contribuiu para as cores e Koleston
Perfect cor clara, age como uma barreira flexível, separando e protegendo as diferentes
tonalidades de cores aplicadas ao cabeleireiro para um resultado dos efeitos de multi-
coloridas incrivelmente natural e brilhante. Uma pequena quantidade de COLOR.ID com
InvisiDivider Tecnologia adicionada à cor e Koleston Luzes cor Wella cria uma matriz,
única no seu género, que atua como uma barreira flexível, separando e segurando as
diferentes secções de cor do cabelo e evitar possíveis alterações tom devido a manchas e
estrias de cor de sobreposição.

método  de uso:  para uso somente com Koleston Perfect, cor da luz perfeita ou Welloxon
na proporção Welloxon Perfeito Cor + + COLOR.ID aditivo :
• 10:10:01 cor base para Koleston Perfect e Ilumine cor ;
• 10:20:02 tons Koleston Perfect Loira especial.
Aplique a cor ao cabelo seco com a espátula e moldá-lo manualmente em qualquer
maneira, forma ou direção, para conseguir um efeito de cor multitone projetado de uma
maneira única, sem o uso de películas ou outros separadores. COLOR.ID pode ser usado
para fazer desaparecer a cor harmoniosa próximas umas das outras, neste caso, ser
aplicado à cor apenas na área das raízes, em seguida, aplicar uma outra cor em
comprimentos médios garantindo que não há espaço entre as duas cores, e / ou aplicar
cores lado a lado, começando com uma cor em uma fita / seção, em seguida, uma outra
cor na / fechar a seção de bloqueio. Forma e lançar as vertentes / seções à vontade para
o tempo de desenvolvimento. O tempo de desenvolvimento no manual de instruções
como de costume ou de Koleston Perfect LUZ COR, com ou sem calor.
 caixa :.  95 ml frasco 
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