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  cor fresca
coloração direta 
Cor fresca é a formação de filme de ação marcadores de cosméticos, sem amônia. Ideal
para aqueles que se aproximam pela primeira vez, a cor, para cobrir as primeiras cores
de cabelo brancos para os homens ou para aqueles que gostam de manter a sua cor,
mas acrescentando um toque brilhante e brilhante. Com sua fórmula concebida Vital
Complexo baseada Estrutura PH betaína e D- pantenol 6.5 dá ao cabelo uma cor
brilhante e suave da raiz às pontas. Ela é aplicada directamente e tem uma duração de
cerca de 8 champôs.
método  de uso:  enxágüe bem e seque o seu cabelo, aplicar o produto, distribuindo -o
uniformemente, deixe por 5-20 minutos, dependendo da estrutura do cabelo e da
intensidade da cor desejada. Para aumentar a intensidade da cor, recomenda-se o uso de
uma fonte de calor ou de aumentar a velocidade do obturador. Após o obturador enxágüe
bem. Não faça um shampoo extra e siga para o vinco. 

  Perfecton
Poser em pH ácido 
Contém uma série de substâncias activas relacionadas com os cabelos e pigmentos de
cor, uma combinação que aumenta e reforça a estrutura do cabelo. COLOR Perfecton é
altamente recomendado para padronizar a cor depois de uma permanente, para manter a
cor brilhante e vibrante de cor e outra ou para quem gosta de um produto natural que
reflete seu próprio cabelo.
 Shades  os vários tons podem ser misturados entre si para aumentar indefinidamente
reflexos indesejados. É um produto livre deve ser misturado com água e amônia.
método  de uso:  depois de lavar o cabelo, ou depois de ondulação, misture 250ml de
água com uma quantidade de Perfecton de cor dependendo do tom que você deseja
alcançar :
• Tom de 12/ 0 e 10 / 0 + 5 ml de água 250ml Perfecton
• Tom de 9/ 0 250ml de água + 10ml Perfecton
• Tom de 8/ 0 250ml de água + 15ml Perfecton
• Tom de 7/ 0 a 4 / 0 250ml de água + 20ml Perfecton
Espalhar a mistura directamente com o aplicador sobre a base, os comprimentos e as
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extremidades.
Não enxágüe e siga diretamente para o vinco. 
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