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COLOR.IT - COLORAçãO CREAM
com óleo de extrato de plantas de oliveira , sem amônia e sem parafenilendiammina

 Alguns produtos químicos, tais como amoníaco e parafenilendiammina, utilizados para a
produção de tintas para o cabelo pode causar doenças da pele e doenças respiratórias.
COLOR.IT substituiu a amônia com Monoethanolamine e parafenilendiammina com
Diaminotoluene sulfato (molécula da nova geração), reduzindo assim a possibilidade de
alergias e azia.
Ela garante o respeito máximo para a proteção da estrutura do cabelo.
A utilização exclusiva de ingredientes ativos e pigmentos de alta qualidade, garante cores
consistentes e matizes de longa duração, intensos e brilhantes e cobertura total dos
cabelos brancos. A combinação de creme de leite e Emulsão Oxidante CORANTES
COLOR.IT em creme, permite a obtenção de uma mistura e aveludado macio, fácil de
aplicar e espalhar, para uma rápida e fácil. A investigação em curso tem como objetivo
criar produtos que aliam praticidade, o respeito a estrutura natural do cabelo e excelentes
resultados, levou à formulação de creme de coloração com óleo COLOR.IT planta extrato
de oliva. Seu perfume luz torna o seu uso agradável, garantindo uma cor uniforme,
brilhante e sedoso no que diz respeito total do cabelo.
 Shades  disponível em 30 tons da série :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano 4.castano escuro, 5.castano 6.biondo claro, escuro,
7.biondo, 8.biondo claro 9.biondo, claro ;
- COBRE : 4.4.castano cobre, cobre dourado 8.43.biondo claro, cobre 7.44.biondo
intenso, 6.4.biondo cobre escuro ;
- ROXO : 4.22.castano irise intenso, claro 5.22.castano irise
intenso- VERMELHO : 4.62.castano vermelho iRise, 5.66.mogano ardente, intenso
5.55.castano mogno claro, vermelho mogno 5.56.castano claro roxo, luz mogno
8.52.biondo irise, 7.66.biondo profundo ;
- DOURADO E BROWN: 5.003.castano de chocolate luz natural, 5.3.castano dourado
claro, marrom escuro 6.003.biondo natural 6.3.biondo dourada escura, tabaco
7.003.biondo natural 7.33.biondo intensa luz dourada amêndoa 8.003.biondo natural
9.003.biondo claro mel natural, 9.3.biondo dourada clara.
método  de uso : Em um recipiente não metálico, misture uma parte de creme e uma
parte e meia de oxidar emulsão creme
.- A primeira aplicação : distribuir uniformemente a mistura de corantes comprimentos
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preparados e pontas do cabelo, deixe por cerca de 10 minutos. Em seguida, re - elaborar
a mesma mistura de coloração e espalhe uniformemente sobre as raízes também, sujeito
a uma nova tempo de exposição de 30 minutos.
- Retoque : distribuir a mistura uniformemente sobre o crescimento do cabelo tintura
preparada, observando-se uma velocidade do obturador de 30 minutos. Se necessário,
para tonificar os comprimentos e pontas de alguns minutos antes do final do tempo de
exposição umedeça com um borrifador e aplique a cor permaneceu emulsificante tudo.
Sempre reduzir pela metade o tempo de instalação depois de permanente ou
descolorações.
Após o tempo de exposição, lavar suavemente o cabelo com água morna, um shampoo e
uma máscara de leite.
Aviso: coloração creme COLOR.IT é calibrado para uma percentagem de 70% dos
cabelos brancos. Mais de 70 % usando um tom mais escuro (por exemplo, para obter
uma utilização de um 7 6).
pacote  :. Tubo de 100 gr 
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