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SCRIITOR DE CULOARE
direct? semi permanente colorare

Culori vibrante pentru o creatie rezultate.
SCRIITOR de culoare este o semi-permanent culoarea direct gata de utilizare, f?r? a fi
amestecate cu alte substan?e. Se aplica direct pe parul decolorat, eviden?iat de p?r ?i
u?or toroane (9 sau mai clar sunet, natural sau vopsit) pentru a crea efecte speciale culori.
P?r bruta (natural sau vopsit blonda, atât cu 9 sau mai u?oare) pentru un rezultat mai
durabile se utilizeaz? pigmen?i pur f?r? diluare cu alb. Nuante pot fi folosite deosebit sau
amestecat printre ei f?r? limit?ri la creativitatea de salon de coafura pentru o gam? infinit?
de culori ?i mixuri indraznete si vibrante. Pentru a ob?ine estompat culori sau nuante
pastelate pur ?i simplu utiliza?i una dintre nuan?e în combina?ie cu culoarea alb? ca
dubl?. Formularea de culoare scriitor const? din micro-pigmenti, pentru colorare
permanent?. Molecule capabil s? fixeze pe straturile superficiale ale parului, sunt depuse
între cuticula ?i straturile superficiale ale cortexului. Sunt numite "direct?" pentru c?, pentru
punerea lor în aplicare, nu sunt implicate în procesele oxidative (nici o prealabil?
amestecarea cu agenti ca sa clasic? coloran?i de oxidare),
dar pur ?i simplu s? respecte timpul de expunere. La un punct de vedere tehnic ?i
Colorimetrie relativ? sunt ideale pentru a da parului un reflex de intens ?i natural.
nuante: moda vibrante culori: albastru alb ?i 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green massmedia 1.
metoda de utilizare: p?rul baz?: pre-9 nivelul sau albite brichet? albite. Aplicare: pe parul
umed. Timpul de expunere: 20 de minute. Cl?ti?i f?r? folosind sampon sau balsam.
APLICAREA DIRECTA A FIECARE CULOARE
Aplica fiecare separat, f?r? amestecarea-le împreun?.
APLICAREA DIRECTA A MAI MULTE CULORI
Culorile pot fi amestecate printre ei f?r? restric?ii bazate pe creativitate si inspiratie de
coafez?.
Pute?i chiar verifica ochi viteza obturatorului.
Exemplu de culori disponibile: albastru închis: se amestec? egal? cu doza de albastru si
violet (1:1)

pagina 1 / 2

AMESTECURI DE PASTEL
Culori disponibile:
-Albastru deschis: se amestec? o doz? de albastru cu doz? dubl? de alb (1:2);
-Lumina verde: se amestec? o doz? de natura cu 5 doze de alb (1:5);
-Roz: se amestec? o doz? de roz cu o doz? de alb (1:1);
-Violet: se amestec? o doz? de violet cu 5 doze de alb (1:5).
Bruta parul (natural sau vopsit blonda, ambele cu 9 sau mai mult), pentru un rezultat mai
durabile, ar trebui sa folosesti pigmenti pur, nediluat cu alb.

ambalare: flacoane de 100 ml.
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