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VOILÁ 3C INTENSA
3 c: cobertura, cor, beleza
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VOILÁ 3C INTENSA
3 c: cobertura, cor, beleza

VOILÁ 3C INTENSE tem uma fórmula única e altamente inovador que é sintetizado pela
mesma cobertura de 3 c: nome,
cor, beleza. Características e benefícios:

• 100% de cobertura dos cabelos brancos: aplique a tonalidade e a reflexão escolhido
com o cliente para a simplicidade do trabalho do cabeleireiro;
• Tecnologia de sistema de REDCOUPLE: cobertura, duradoura e extraordinária
intensidade dos reflexos (55/66/44 series...)/. 64);
• lealdade para a cartela de cores: facilitação na escolha dos tons para o trabalho diário
de cabeleireiro;
• novo sistema antioxidante e emagrecimento: melhora a Nota olfativa e prolonga o tempo
de mistura de oxidação;
• Creme perolado: textura cremosa e aparência cosmética;
• nova fragrância com rosa e jasmim: agradável e reduz a percepção de odor de
amoníaco.
Princípios ativos:
• hidrolisado de queratina, a proteína que penetra profundamente na dando substância e
elasticidade;
• 18 queratina aminoácidos que têm grande afinidade com a queratina do cabelo e ato
hidratação profunda;
• condicionador específico que adere ao eixo do cabelo, garantindo suavidade e
capacidade de gerenciamento para cabelo molhado e seco;
• atrasada de oxidação que permite que a cor penetre mais eficazmente sem danificar a
cutícula;
• selo de pigmentos de efeito que estão presos em garantir a cobertura tenaz o córtex;
• primário e secundário pigmentos de efeito sinfonia entre levar a máxima harmonia entre
cor e reflexão;
• efeito de brilho que dá a suavidade do cabelo e aumenta os reflexos de luz.
máscaras: VOILA 3C INTENSE está disponível em mais de 100 cores.
modo de utilização: proporção de mistura: 60 ml 90 ml de creme de Ossidant intensa
Voila Voila + 3 c. Cabelo de curto/médio de tempo de exposição: aplicar cor ao longo do
comprimento e pontas e deixe em 20 minutos. Aplica a cor sobre as raízes e deixe por
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mais 25 minutos. Tempo total: 45 minutos. Cabelos longos: aplicar a partir de
extremidades e deixar em 15 minutos, 20 minutos ou 25 minutos. Tempo total: 60
minutos. Retoque: aplica a cor sobre o regrowth. Velocidade do obturador de 30 a 45
minutos. Iluminação extra série: aplicar a cor apenas nas raízes (para edição). Tempo
total: de 30 a 45 minutos.
embalagem: tubo de 60ml.
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