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CARMEN
prima colora?ie de oxidare care mizeaz? pete

prima colora?ie de oxidare c? extols pete ?i luminozitate datorit? reflecta mihai
sistem
Inspirat de difrac?ie a luminii , CARMEN experien?? v? permite s? controla?i culoarea ?i
sale varia?ii infinite într-un mod perfect.
Consolidarea experien?ei în colorat , Eugene Perma laboratoarele, într-adev?r, au încercat
s? dezvolte orbire si stralucire
în formularea de culori carmen. Sistemul de mihai reflecta , inovatoare obligatoriu o
specifice ?i cuaternare de amoniu
un antioxidant Agent permite pentru a cre?te considerabil coloran?i ?i luciul de CARMEN.
Crema de baz? este bogat in grasimi derivati din extracte vegetale CARMEN coloran?i
difuzeaza uniform în inima de p?r fibra este conservarea filmul hidrolipidic. Atra?i de fibrele
keratinolitic? reflecta mihai sistem se incheie ca un magnet, pentru suprafa?a de p?r
pentru a forma un invelis care reflect? lumina ?i amplific? culoarea ?i straluceasca.

REZULTATELE
• sublimare de reflexe;
• extreme shine;
• acoperire de p?r alb la 100%;
• durat? culoare;
• 3 ori mai multe moliciune;
• + 70% îmbun?t??ire a districamento.

CARMEN este, de asemenea, , con?ine un parfum creat de o profumista mare de Grasse,
în strâns? colaborare cu colorist. Dulceata de piersici înso?e?te preg?tirea pentru a
conduce modul , în timpul, buchetul delicat de flori albe sau la îmbin?ri de fotografiere cu
delicata note de mosc. O alian?? subtil ?i delicat cu atractiv folosirea produsului.

nuante: un portofoliu extins de nuante 96 împ?r?ite în 10 + 6 seria , chromatique, ?i 2
zone naturale: NATURAL rece , natural, mahon , IRISÈ, GOLDEN VIORI , BLUE ASH
BROWN, ROSSI, , SUPER ALBIRE este AUBURN.

modul de utilizare: nuante naturale ?i reflec?ii amestec 1 + 1 cu OXICREAM ales.
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Amestecul de alegere este influen?at de % din p?rul alb:
• De la 0 la 50% din p?rul alb: selectat ton + 20 OXYCREAM vol.
• De la 50 la 100% din par alb: selectat ton + la un sfert pân? la jum?tate de baz? cu
aceea?i în?l?ime de ton + 20 OXYCREAM vol.
În cazul în care culoarea dorit? tinde la un amestec de reflec?ie de aur cu naturale.
În cazul în care culoarea dorit? tinde s? o reflectare rece amestecat cu naturale rece.
Reduce?i pân? la 3 tone cu OXYCREAM-30 vol.
Albire super amestec 1 + 3 cu OXYCREAM ales. Seria 1000 lumineaz? pân? la 4 , 5 tonuri
cu OXYCREAM la 40 vol. ?i se aplic? doar pe naturala a parului.
Seria de 2.000 lumineaz? pân? la 4 , 5 tonuri cu OXYCREAM la 40 vol. ?i se aplic? pe
60% sau mai mult din p?rul alb.
Culori (purpuriu albastru verde galben portocaliu ro?u) spori sau neutraliza o nuan??
Carmen.
Preg?tirea ini?ial? amestecul de Carmen 1 + 1 (60 ml de culoare ales + 60 ml
OXYCREAM la 20 sau 30 vol.). Adauga o a patra (30 ml) în jum?tate (60 ml) de culoare
ales f?r? ad?ugarea de oxigen. Las? pe timp de 30 min. Cu un procent ridicat de p?r alb,
poate dori?i s? ad?uga?i culoare numai atunci când lungimea de comutare la sfaturi.

ambalare: tub de 60 ml.
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