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ESCRITOR DE COR
coloração permanente semi direto

Cores vibrantes para um resultados criativos.

ESCRITOR de cor é um semi-permanente de cor direto pronto para uso sem ser
misturado com outras substâncias. Aplica directamente sobre o cabelo platinado, realçado
de cabelo e fios de luz (9 ou mais clara Tom, natural ou tingido) para criar cores de efeito
especial. Cabelo de crus (loira natural ou tingido, com 9 ou mais leves) para um resultado
mais duradouro, você deve usar pigmentos puros sem diluição com branco. As máscaras
podem ser usadas singularmente ou misturadas entre eles sem limitações para a
criatividade do cabeleireiro para uma gama infinita de cores e misturas, ousadas e
vibrantes. Para obter esmaecido cores ou tons pastel basta usam uma das sombras em
combinação com a cor branca como diluidor. A formulação do escritor cor consiste em
micropigmentos, para coloração permanente. Moléculas capazes de se fixam nas
camadas superficiais dos cabelos, são depositados entre a cutícula e as camadas
superficiais do córtex. São chamados de "direto", porque, para a sua aplicação, não estão
envolvidos em processos oxidativos (nenhuma prévia mistura com agentes como a
clássicas corantes de oxidação),
Mas simplesmente respeitar a velocidade do obturador. De um ponto de vista técnico e
colorimétrico relativo são ideais para dar ao cabelo um reflexo natural e intenso.
máscaras: as cores vibrantes da moda: azul branca e 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-
green mídia 1.
modo de usar: cabelo básico: pre-9 nível ou isqueiro branqueado de celulose
branqueado. Aplicação: em cabelos úmidos. Tempo de exposição: 20 minutos. Enxaguar
sem o uso de xampu ou condicionador.

APLICAÇÃO DIRETA DE CADA COR
Aplica cada um separadamente, sem misturá-los juntos.

APLICAÇÃO DIRETA DE MAIS CORES
As cores podem ser misturadas entre eles, sem limitações, com base na criatividade e
inspiração do cabeleireiro.
Você mesmo pode verificar pelo olho, a velocidade do obturador.
Exemplo de cores disponíveis: azul escuro: dose igual de Mix de azul e roxo (1:1)
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MISTURAS DE PASTEL
Cores disponíveis:
-Luz azul: Misture uma dose de azul com dose dupla de branco (1:2);
-Luz verde: Misture uma dose de natureza com 5 doses de branco (1:5);
-Rosa: Misture uma dose de HOT PINK com uma dose de branco (1:1);
-Roxo: Misture uma dose de roxo com 5 doses de branco (1:5).
Crus cabelo (natural ou tingido loira, ambos com 9 ou mais), para um resultado mais
duradouro, que você deve usar pigmentos puros, sem diluir com branco.

embalagem: frascos de 100 ml.
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