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VOILA 3C INTENZÍVNE
3 c: krytiny, farby, kozmetika

VOILA 3 c intenzívne má unikátne zloženie a vysoko inovatívny ktorý je syntetizovaný
rovnaké meno 3 c: pokrytie,
farby, kozmetika. Funkcie a výhody:

• 100% pokrytie šedivé vlasy: odtie? a odraz vybraný s klientom pre jednoduchos? práce
kaderní?ky;
• REDCOUPLE systém technológie: pokrytie, dlhou životnos?ou a mimoriadnej intenzity
reflexov (55/66/44 series...)/. 64);
• vernos? farieb grafu: u?ah?enie vo výbere odtie?ov pre každodennú prácu kaderní?ky;
• nový systém antioxidant a chudnutie: zlepšuje ?uchové vedomie a predlžuje ?as oxidácii
zmesi;
• Perlový krém: krémové textúry a kozmetický vzh?ad;
• nová vô?a s ruže a jazmínu: príjemné a znižuje vnímanie zápachu amoniaku.
Ú?inné zložky:
• Hydrolyzovaný keratín, proteín, ktorý preniká hlboko do látky a pružnos?;
• 18 keratín aminokyselín, ktoré majú ve?kú príbuznos? s keratínom vlasov a zákona
hydrata?ný hlboko;
• špecifické kondicionér, ktorý rešpektuje vlasového vlákna zabezpe?í mäkkos? a
ovládate?nos? na mokrých aj suchých vlasov;
• oneskorené oxidáciu, ktorá umož?uje farebné efektívnejšie preniknú? bez poškodenia
vlasovej kutikuly;
• tesnenie ú?inkom pigmentov, ktoré sú odchytené na kôre húževnatý pokrytie
zabezpe?ujúci;
• Primárna a sekundárna pigmenty Symphony efekt medzi dosta? nanajvýš harmóniu
farieb a reflexie;
• lesklý efekt, ktorý dáva vlasom jemnos? a vylepšuje svetlo reflexy.
odtiene: VOILA 3 c intenzívne je k dispozícii vo vyše 100 farbách.
spôsob použitia: pomer miešania: 60 ml 90 ml Voila Voila intenzívny Ossidant krém + 3
c. Expozícia ?as krátke a stredné vlasy: zafarbi? pozd?ž d?žky a tipy a opusti? na 20
minút. Naneste farbu na korene a nechajte ?alších 25 minút. Celkový ?as: 45 minút. Dlhé
vlasy: uplat?ova? po?núc konce a nechajte 15 minút za 20 minút alebo 25 minút. Celkový
?as: 60 minút. Retušovanie: naneste farbu na opätovný rast. Rýchlos? uzávierky od 30 do
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45 minút. Extra lightening séria: zafarbi? len na kore?ov (pre úpravu). Celkový ?as: 30-45
minút.
balenie: 60 ml skúmavky.
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