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ARTA DECOLORA

P?R ALBIRE PUTERE
praf albire
Formula sa inovatoare permite un rezultat uniforme ?i control complet al procesului de
albit din cauza activare termic? (utiliza numai cu h?r?i sau surs? de c?ldur? umed?).
Prezen?a de un derivat natural 'Cyamopsis Tetragonoloba' exercit? o crem? hidratant?
care protejeaz? p?rul în timpul de albire.
modul de utilizare: se amesteca 30 sau 20 '7' ACTIVATION ACTIVATOR sursa 40 vol. ?i
cel mai potrivit toner urmând instruc?iunile din dosarul tehnic.
ambalaj: borcan 500 g.

P?R ALBIRE PAST?
Paste de curatare
Bazate pe Cyamopsis Tetragonoloba polizaharid cu hidratare ?i oxidante
PERSULFA?ILOR s?rurilor anorganice este un produs bogat in Substante emoliente care
protejeaza structura parului este special formulat pentru a u?ura culoarea p?rului cosmetic
sau deosebit deja deshidratat. Formula sa este perfect echilibrat pentru în siguran?? ?i
rezultate de durat? în nici un fel de lift este, de asemenea, în decappaggi ?i în eliminarea
de culoare care se suprapun. Adecvat? în special pentru
efectua decapare complet?. Luminoase ?i profund? albire amestec pasta care rezult? din
intensificarea cu toner.
modul de utilizare: se amestec? ACTIVATION Activator 7 40 30 20 ' sau ' sursa vol. ?i
cel mai potrivit toner urmând instruc?iunile din dosarul tehnic. Utilizarea sursa de caldura.
recipient: borcan de 375 g.

CREM? GEL
Concentra?ia de pigmen?i în crem?-gel pentru iluminat timp efecte atunci când amestecat
cu praf de albire sau past? de tonifiere. Pentru a ilumina si tonifiere toner direct pigmen?i
conditionat 5' simultan poate fi folosit pe orice tip de p?r pentru a revigora vechi dungi sau
complet decolorarea este respectând structura p?rului ?i asigurând o stralucire uimitoare si
moliciune. Formul?ri sunt imbogatite cu agen?i condi?ionat pentru a proteja p?rul în timpul
procesului de compensare, l?sându-le moi ?i str?lucitor.
Caracteristici:
• Direct pigmen?i: contrastul sau naturale de reflec?ie esaltanoil indicat de p?r în timpul de
albire;
• Toner miscible: abilitatea de a crea nuan?e personalizate folosind toner singur sau în
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combina?ie cu reciproc;
• Sistem inovator: lumineaza si culori-se simultan în timpul de albire. Pentru toate tipurile
de par;
• Flexibil ?i u?or de aplicat: acesta poate fi aplicat cu dungi FLAMBOYAGE filmele hârtie
sau zdrobitoare.
modul de utilizare: Adauga toner praf gratuit albire pasta amestec sau ales cu Activator
în func?ie de propor?iile indicate în instruc?iunile de utilizare de celuloz? ?i praf de albire.
• Toner pigmen?i ultramarin albastru contracara eviden?iaz? coppery;
• Toner Sienna pigmenti spori reflec?ii de alune;
• Toner galben Indian pigmen?i spori nuan?e;
• Toner carmin ro?u pigmen?i spori reflexiile ro?ii;
• Toner violet pigmenti reduce reflexiile excesul de aur.
de ambalare: tub de 150 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

