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FLOARE
EXPLOZIE DE CULOARE

-Permanent colorat direct pe baz? de micro pigmen?i care rezolva între cuticula ?i
straturile superficiale ale fibrei de p?r.
La roz albastru, merge de la verde la galben, continu? s? se bucure de succes pe o
tendin?? de p?r fluorescente, pastelate curcubeu. O tendin?? care a afectat numai fete
adolescente dar toate femeile care doresc s? se simt? liber s? stil îndr?zne?, over--top. 
BLOSSOM ofer? toate:
reinterpreteaz? culori, chiar ?i cel mai clasic, pentru a satisface un ce în ce mai la mod? ?i
exigente.
Rezultatul: parul este extrem de str?lucitoare ?i moale. Culoarea se estompeaz? treptat cu
spalare, nici un turn la foc.
nuante: o paleta de curcubeu cu nuan?? nea?teptate 7 (BLUE LAGOON, sirena verde,
VIOLET PURPLE RAIN, MANDARINA portocaliu, FUCHSIA vat? de zah?r, ardere ro?u ?i
YELLOW SUBMARINE) pentru a crea aspect uimitor de p?r, ?i clar 1, care v? permite s?
particulariza?i intensitatea culorilor.
modul de utilizare: diluat cu clar pentru eteric pasteluri. Nu trebuie s? fie amestecate cu
oxigen. Aplicat pe par decolorat, dungi sau direc?ii de ac?iune clare, produce culori
vibrante, cu efecte de culoare caleidoscopic. P?r bruta (la o
Baza 9) va da reflexe uimitoare. În acest caz nu ar trebui s? se dilueaz? cu clar.
Durata: de la 3 la 20 ?ampoane.
ambalare: tub de 60 ml.

CLAR
Dimmer fara pigment conditionat ingrediente
Clar este regulator care ajut? la îmbun?t??irea de penetrare a culorii ?i p?stra?i-l pentru o
lung? perioad? de timp pe par. V? permite s? particulariza?i intensitatea culorilor ?i face
moi în culori pastelate.
modul de utilizare: atunci când este utilizat în combina?ie cu alte nuante de floare,
atenueaz? intensitatea pentru a ob?ine o culoare pastel; Atunci când este utilizat singur,
potenteaza stralucirea si luminozitatea de p?r. Se cl?te?te ?i se procedeaz? cu stilul dorit.
Pentru a obtine o culoare pastel de rezultat ?i/sau reduce?i
form? de culoare rezultat?, amestec in proportie de cel putin 8-1 (8 piese de clare) ?i o
parte din floare de dorit.
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ambalare: tub de 250 ml.
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