
 

  
Tinturas de cabelo - EUGENE PERMA

COR CREME
concentrado de cor

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

COR CREME
concentrado de cor

É um creme de coloração de oxidação , que combina o desempenho máximo do produto
a um preço competitivo.
Características:
• 2 vezes mais concentrado em corantes garante perfeita cobertura dos cabelos brancos
e uma intensidade de reflexões sublimes;
• reduzir a concentração de amônia e parabenos para proteger o estado natural da fibra
capilar.
• perfumada com um buquê de flores brancas para a cobertura ideal do cheiro de amônia.
Resultados da pesquisa:
• poderosa e profunda cor , uniformidade garantida e excelente vedação;
• 100% de cobertura dos cabelos brancos.

tons: tem 64 tons divididos em 9 séries: dourado , natural, mogno , Ruivo, ROSSI , Cinza
marrom/azul, IRISÈ /, SUPER clareamento violinos.

instruções de uso: COR CREME é a única oferecendo uma diluição 1 + 3 de coloração
de oxidação. Para uma óptima combinação aplicação em cabelos secos e não lavados 30
ml, 90 ml de cor OXYCREAM. A velocidade do obturador é de 30 minutos no total e em
caso de difícil colorir cabelo pode obter para 35 minutos. Emulsiona com cuidado.
Enxagúe cuidadosamente e usar o EQUIVITAL POSTCOLORAZIONE de SHAMPOO.
Cobertura:
• Natural: branco cobertura de cabelo em 100%. Miscível com todas as reflexões.
• Reflexos: cobertura de 0% a 50% dos cabelos brancos aplicar a cor desejada.
• De 50% a 100% de cabelos brancos , misturar as nuances com reflexão de 1/3 de Tom
de cor creme natural à mesma altura. Reflexões e clarear até 3 tons.
• Super lighteners clarear até 4 e um reticulações e você pode aplicar até 60% de cabelos
brancos. Você usar um 30 ou 40 vol.

embalagem: tubo de 60 ml.
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