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FARBA SPISOVATE?
priame semi trvalé zafarbenie

Žiarivé farby pre tvorivý výsledok.

Farba spisovate? je semi-permanentné priama farba pripravená na použitie bez zmiešané
s inými látkami. Aplikujte priamo na odfarbené vlasy, melírované vlasy a svetlo pramene (9
a viac jasný tón, prírodné alebo farbené) pre vytváranie špeciálnych efektov farby. Non-
bielené vlasy (prírodné alebo farbené blond, s 9 alebo svetlejšie) pre dlhšie trvajúce
výsledky používajte ?isté pigmenty bez riedenia s bielou. Odtiene môžu by? použité
samostatne alebo zmiešané medzi nimi bez obmedzenia na kreativitu kaderník pre
nekone?nú sériu farby a mixy tu?nou a pulzujúca. Získajte neaktívne farbách alebo
pastelových odtie?ov jednoducho použite jeden odtiene v kombinácii s bielou farbou ako
mikrozrie?ova?. Zloženie farby spisovate? sa skladá z mikro-pigmenty pre škvrnám.
Molekuly schopný fixova? na povrchových vrstiev vlasov, sú uložené medzi kutikulu a
povrchové vrstvy kôry. Nazývajú "priama", pretože na ich vykonanie nie sú zapojené do
oxida?né procesy (žiadne predchádzajúce miešanie s oxidujúcimi ?inidlami ako klasická
farbivá),
ale jednoducho dodržiava? rýchlos? uzávierky. Z technického h?adiska a relatívne
kolorimetrické sú ideálne da? vlasy intenzívne a prirodzený reflex.
odtiene: živé módne farby: modrá 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green a biela médií 1.
spôsob použitia: základné vlasy: vopred-9 úrovni alebo bielené bielený zapa?ova?a.
Použitie: sprej na vlhké vlasy. Expozi?ný ?as: 20 minút. Opláchnite bez použitia šampón
alebo kondicionér.

PRIAME UPLAT?OVANIE JEDNOTLIVÝCH FARIEB
Uplat?uje každý z nich samostatne, bez ich zmiešanie.

PRIAMEHO UPLATNENIA VIAC FARIEB
Farby môže mieša? medzi nimi bez obmedzenia založené na kreativite a inšpirácie
kaderníctvo.
Dokonca môžete skontrolova? okom rýchlos? uzávierky.
Príklad dostupných farieb: tmavo modrá: Mix rovnaké dávky modrej a fialovej (1:1)
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Dostupné farby:
-Svetlo modrá: zmiešajte dávku modrá s dvojitú dávku biela (1:2);
-Svetlo zelená: zmiešajte dávku prírody s 5 dávkami vo white (1:5);
-Ružový: zmiešajte dávku HOT PINK s dávkou biely (1:1);
-Purple: zmiešajte dávku fialová s 5 dávkami vo white (1:5).
Non-bielené vlasy (prírodné alebo farbené blond, obaja s 9 alebo viacerými), pre dlhšie
trvajúce výsledok by ste mali používa? ?isté pigmenty, neriedený s bielou.

balenie: 100 ml injek?né liekovky.
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