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VOILA 3C INTENS
3 c: înveli?, culoare, frumusete

Voila 3 c puternic are o formula unica si extrem de inovatoare care este sintetizat de
acela?i nume 3 c: acoperire,
culoare, frumusete. Caracteristici si beneficii:

• 100 % acoperire de p?r gri: aplic? nuan?a ?i reflec?ie ales cu clientul pentru simplitate de
lucru coafor;
• SISTEM de REDCOUPLE tehnologie: acoperire, intensitatea de lunga durata si
extraordinar de reflexe (55/66/44 series...)/. 64);
• loialitate fa?? de culoare diagram?: facilitarea în alegerea de nuante pentru activitatea
zilnic? de coafor;
• noul sistem de antioxidante ?i sl?bire: îmbun?t??e?te nota olfactiv ?i prelunge?te timpul
de oxidare amestec;
• Perle crema: textur? cremoas? ?i aspectul cosmetice;
• nou parfum cu trandafir si iasomie: pl?cut? ?i reduce perceptia mirosului de amoniac.
Principii active:
• hidrolizat keratina, proteina care p?trunde adânc în substan?? ?i elasticitate;
• 18 keratina aminoacizi, care au o afinitate mare cu keratina din p?r ?i actul de hidratare
profund?;
• Balsam specifice care ader? la firul de par moliciune ?i flexibilitate pentru p?r umed ?i
uscat;
• întârziat? de oxidare, care permite culoarea sa patrunda mai eficient f?r? deteriorarea
cuticulelor;
• sigiliu de pigmen?i de efect, care sunt prinse în cortexul tenace acoperirea asigur?rii;
• primare ?i secundare pigmenti Simfonia efect între obtinerea armonia cea mai mare
dintre culoare ?i reflec?ie;
• efect de luciu care d? moliciunea p?rului ?i îmbun?t??e?te reflexele de lumina.
nuante: VOILA 3 c puternic de este disponibil în peste 100 de culori.
metoda de utilizare: raportul de amestecare: 60 ml 90 ml Voila Voila intens Ossidant
crema + 3 c. Expunerea timp par scurt/mediu: aplica o culoare pe lungimi ?i sfaturi ?i se
las? pe 20 de minute. Aplica?i culoarea pe r?d?cini ?i se las? pentru înc? 25 de minute.
Timp total: 45 de minute. Par lung: aplica incepand de la capete ?i se las? pe 15 minute,
20 de minute sau 25 minute. Timp total: 60 de minute. Retu?are: aplica culoarea regrowth.
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Viteza de închidere de la 30 la 45 de minute. Iluminat extra serie: aplica?i culoarea numai
pe radacinile (pentru editare). Timp total: 30 la 45 de minute.
ambalare: tub de 60 ml.
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