Tinturas de cabelo - PHASE 10+
NATÍ COR
coloração em gel do óleo sem Ppd, amônia e Resorcinol
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NATÍ COR
coloração em gel do óleo sem Ppd, amônia e Resorcinol

Tecnologicamente avançado, graças ao inovador sistema é particularmente apropriado
para cabelos delicados micromolecular, explorada e sensibilizados como naturalmente
delicada nutre o tronco e tem ação antipruriginoso-calmante.
Base + reflexo: um único sistema para criar cores personalizadas •.
• cobertura de 100%, mesmo com pêlos grossos.
• Branqueamento de 4/5 tons.
• Resistente a manchas.
• Efeito 3D.
O sistema, perfeitamente equilibrado, reduz drasticamente o estoque, oferecendo uma cor
única.
tons: criado com 10 bases e 10 refletida perfeitamente miscíveis, oferece um sistema
único para compor as tonalidades de cor de pasta inteira 120 com um simples gesto.
-SÉRIE NATURAL 3.0 4.0 1.0, 2.0, bases: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0,.
-REFLEXÕES série 1 2 3: Cinza, roxo, dourado, vermelho, mogno, de cobre, 4 5 6 64 31
43 TICIANO vermelho, âmbar, HAVANA, 53.
instruções de uso:
-SÉRIE NATURAL: use em mistura com dois OXI oxidante creme de emulsão. Quando
misturado com tons
REFLEXÃO permite que toda a gama indicada em nossa cartela de cores.
-REFLEXÕES série: usar na mistura com a BASE.
Com dois OXI criando máscaras de moda.
-para as cores padrão: mistura 1:1 (25 gramas de BASE + emulsão de reflexo de 25 g +
50 g);
-de 1: 1,5 mistura ultralift (40 g BASE + 10 gr 40 Volumes 75 gr azul reflexo + emulsão) e
1 + 2 para cabelos difíceis de clarear (40 g BASE + 10 g 100 g reflexão azul + 40 Volumes
de emulsão).
Você pode variar a proporção de mistura, dependendo do resultado que você quer.
embalagem: garrafa de 150 ml
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