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CARMEN
prvý oxidácie sfarbenie, ktoré velebia škvrny

prvý oxidácie sfarbenie, ktoré velebia škvrny a svietivos? v?aka systému odrážajú
Magna
Inšpirovaný difrakcia svetla , CARMEN skúsenosti vám umožní ovláda? farbu a jeho
nekone?né variácie v perfektný spôsob, ako.
Konsolidácia skúsenosti sfarbenie , Eugene Perma laboratórií sa, naozaj, snažili rozvíja?
oslnenia a topánok
pri formulovaní farby CARMEN. Systému odrážajú Magna , inovatívne záväzné osobitné a
kvartérne amónne
antioxidant Agent umož?uje podstatne zvýši? farbivá a lesk CARMEN. Základný krém je
bohaté na tuk deriváty z rastlinných vý?ažkov CARMEN farbivá rovnomerne šíri do srdca
vlasy vlákien je zachovanie hydrolipidic film. Pri?ahuje zrohovatelá vlákien odráža? Magna
systém spája ako magnet na povrch vlasov tvorí pláš?, ktorý odráža svetlo a zosil?uje
farbu a lesk.

VÝSLEDKY
• sublimácie reflexy;
• extrémne topánok;
• krytie bielych vlasov 100%;
• dlhotrvajúce farby;
• 3-krát viac mäkkos?;
• + 70% zlepšenie v districamento.

CARMEN je tiež , obsahuje parfém vytvoril ve?ké profumista mesta Grasse, v úzkej
spolupráci s kolorista. Sladkos? brosky?a sprevádza prípravku do vedúcej , po?as, jemné
kyticu bielych alebo uzávierky zlú?i s jemné tóny pižma. Jemné a krehké spojenectvo s
atraktívnym použitím výrobku.

odtiene: rozsiahlym portfóliom nuansy 96 rozdelený na 10 + 6 série , chromatique, a 2
prírodné rozsahy: prírodné studenej , prírodné, MAHAGÓN , IRISÈ, Zlaté HUSLE ROSSI ,
BLUE ASH BROWN, , , SUPER BIELENIE je AUBURN.

návod na použitie: 1 + 1 s vybranými OXICREAM zmes prírodných odtie?och a odrazy.
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Zmes výber je ovplyvnený % bielych vlasov:
• Od 0 do 50% bielych vlasov: vybrané tón + 20 OXYCREAM obj.
• Od 50 do 100% bielych vlasov: vybrané tón + štvrtinu až polovicu základu s rovnakú
výšku tónu + 20 OXYCREAM obj.
Ak požadovanú farbu má tendenciu zamyslenie zlaté zmes s prírodnými.
Ak požadovanú farbu býva studený odrazom zmiešané s prírodné studenej. Obmedzte
maximálne 3 tóny s OXYCREAM 30 obj.
Super bieliaci zmes 1 + 3 s vybranými OXYCREAM. Séria 1000 osvecuje 4 , 5 tóny s
OXYCREAM až 40 vol a vz?ahuje sa iba na prírodné vlasy.
Rad 2.000 osvecuje 4 , 5 tóny s OXYCREAM až 40 vol a vz?ahuje sa na 60% alebo viac
bielych vlasov.
Farby (fialová modrá zelená žltá oranžovo ?ervená) zvýši? alebo neutralizova? nuansy
Carmen.
Pripravi? východiskovej zmesi Carmen 1 + 1 (60 ml zvolená farba + 60 ml OXYCREAM do
20 alebo 30 obj.). Prida? štvrtý (30 ml) na polovicu (60 ml) vybrané farby bez pridania
kyslíka. Necha? na 30 min. S vysokým percentom bielych vlasov možno budete chcie?
prida? farbu iba pri prechode na d?žku na špi?kách.

balenie: 60 ml skúmavky.
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