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 CREAM  ALBIREA  

Crema 

 unghii de p?r de mare putere de iluminat. Textura amestecului ne permite s? dezvolte
tehnici de lucru mai rapid ?i mai sigur.
Metoda  de utilizare :  înainte de utilizare, manipula plicul de sub?ire a produsului.
Raportul de diluare : 01:02 Aten?ie : se amestec? într-un recipient non- metalic. Oxidanti
folosit : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40 de volume, la latitudinea de
coafor pe baza evalu?rii realizate. Timpi de expunere : pân? la 45 minute, în func?ie de
evaluarea de la coafor. Recomandat pentru albire ?i decapare prea aproape de piele.
Ideal pentru tehnici de par natural sau colorat în special nestructurat iluminat.
 cutie :.  tub 40 gr si 250 gr plic

POWDER  ALBIREA 
Compact ?i de mare putere de albire. În mod corespunz?tor amestecate cuemulsia
oxidant? ofer? o crem? adecvat? pentru toate tehnicile.
Metoda  de utilizare :  a raportului de dilu?ie : 01:02. Aten?ie : se amestec? într-un
recipient non- metalic. Oxidanti folosit : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40
de volume, la latitudinea de coafor pe baza evalu?rii realizate. Timpi de expunere : 15 - 60
minute, în func?ie de evaluarea de la coafor. Recomandat pentru albire puternic de par
natural si puternic, decapare de p?r de culoare profund? nu este deosebit de sensibil la
coafuri si culori, cu fond foarte întunecat.
 cutie :.  20 g tub ?i borcan de 500 gr

 praful decolorant BLUE amoniac 
- Amoniac liber albire pulbere pentru p?r, în special fin ?i compact. Permite rezultate
excelente albire. Respect? structura firului de par.
Metoda  de utilizare :  a raportului de dilu?ie : 01:02. Se amestec? într-un recipient non-
metalic. Oxidanti folosit : PERFORMANCE READY OXY 10 - 20 - 30 - 40 de volume, la
latitudinea de coafor pe baza evalu?rii realizate. Timpi de expunere : 15 - 60 minute, în
func?ie de evaluarea de la coafor. Recomandat de albire a parului colorat, deteriorat ?i
foarte delicat. Mare pentru sp?lare ?i decapare decapare lumin?.
cutie  :.  20 g tub ?i borcan de 500 gr 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

http://www.tcpdf.org

