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FLOR
A EXPLOSÃO DE COR

-Permanente coloração direta baseado em micro pigmentos que fecham a cutícula e as
camadas superficiais da fibra capilar.
De rosa para azul, indo de verde para amarelo, continua a fazer sucesso em uma
tendência de cabelo arco-íris fluorescente, pastel. Uma tendência que tem atormentado
somente garotas adolescentes, mas todas as mulheres que querem sentir-se livre para
estilo negrito, over-the-top. Flor entrega tudo:
reinterpreta as cores, nem o mais clássicas, para satisfazer uma cada vez mais elegante
e exigente.
Resultado: o cabelo é extremamente brilhante e macio. A cor desaparece gradualmente
com lavagem, nenhuma vez de flare.
tons: uma paleta de arco-íris com nuance inesperado 7 (Lagoa Azul, sereia verde, violeta
PURPLE RAIN, tangerina laranja, FÚCSIA algodão doce e BURNING RED e YELLOW
SUBMARINE) para criar o olhar surpreendente do cabelo e 1 claro que permite que você
personalize a intensidade das cores.
instruções de uso: diluído com a clara para pastéis etéreos. Não deve ser misturado
com oxigênio. Aplicado ao cabelo platinado, estrias ou fios claros, produz cores vibrantes,
com efeitos de cor caleidoscópica. Cabelo de crus (de um
Base 9) dará ótimos reflexos. Neste caso você não deve diluir com clara.
Duração: de 3 a 20 xampus.
embalagem: tubo de 60 ml.

CLARA
Dimmer sem pigmento condicionado ingredientes
Clara é o regulador que ajuda a melhorar a penetração da cor e mantê-lo por um longo
tempo no cabelo. Permite personalizar a intensidade das cores e fazer suaves cores
pastel.
instruções de uso: quando usado em combinação com outros tons de BLOSSOM,
atenua a intensidade para obter uma cor pastel; Quando usado sozinho, realça o brilho e
brilho dos cabelos. Enxágue e prosseguir com o estilo desejado. Para obter um resultado
de cor pastel e/ou aliviar
a cor resultante, mistura na proporção de pelo menos 8 a 1 (8 partes de Clear) e parte da
flor desejada.
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embalagem: tubo de 250 ml.
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