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ILLUMINA COR

É a mais recente coloração profissional combinar cor permanente riqueza criativa para um
resultado naturalmente suave ' translúcido e brilhante com uma incrível proteção de
cabelo. Adequado para aqueles que querem uma cor de hiper-natural efeito sem sacrificar
o desempenho da cor permanente em termos de uma cobertura perfeita e clareamento.
Oferece uma extraordinária vantagem em termos de protecção de fibras de cabelo: cor
após cor a fibra capilar é respeitada e protegida, garantindo um resultado de brilho e
maciez que dura. perfeita cobertura de 100%.
máscaras: 34 tons para atender todas as necessidades de personalização é o maior
respeito pela natureza.
instruções de uso: 60 ml 60 ml ILLUMINA cor + Welloxon Perfect. Relação de mistura:
3:1 parte de clareamento tons • ILLUMINA cor ' 1 parte de Welloxon perfeito 40 vol.
• 2 tons de clareamento: 1 parte de cor ILLUMINA é 1 parte de Welloxon perfeito 30 vol.
• 1 Tom de elevador/cobertura de cabelo branco/Tom sobre Tom ou parte 1:1 parte mais
escura cor ilumina de Welloxon perfeito 20 vol.

TOM SOBRE TOM OU MAIS ESCURA
• Completar para colorir: aplique a cor de mesclagem da base para as pontas; tempo de
exposição 30/40 minutos sem fonte de calor com fonte de calor 15/25 minutos. Se
necessário, deixe por 5/10 minutos mais.

CLAREAMENTO
• Ao longo do comprimento e pontas aplique a cor de mistura somente ao longo de
distâncias e dicas em 1/2 cm da pele; obturador velocidade sem calor externo 20 minutos;
com 10 minutos de calor.

REMODELAÇÃO DE REBROTA
• Aplique a mistura de corante antes da base. Começa de onde a percentagem de cabelo
branco é maior. Fonte dos velocidades não 30/40 minutos de calor com fonte de calor do
obturador 15/25 minutos.
embalagem: tubo de 60 ml.
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