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  COLOR FRESH
priame farbenie 
Color Fresh je ak?ný film tvoriaci kozmetické zvýraz?ova?e, bez amoniaku. Ideálne pre
tých, ktorí sa blížia prvýkrát, farby, na pokrytie prvých bielej farby na vlasy pre mužov
alebo pre tých, ktorí chcú, aby ich farbu, ale pridaním dotykové svetlé a lesklé. S jeho
vzorec navrhnutý Vital zložitú štruktúru na báze PH betaín a D - panthenol 6,5 dáva
vlasom svetlé farby a hladké od korienkov až ku kon?ekom. Aplikuje sa priamo a má
d?žku asi 8 šampónov.
 spôsob použitia :  dobre opláchnite a pohladi? si vlasy, naneste výrobok distribuova?
rovnomerne, nechajte pôsobi? 5 až 20 minút v závislosti od štruktúry vlasov a intenzite
farby, ktorú chcete. Ak chcete zvýši? intenzitu farby, odporú?ame použitie zdroja tepla
alebo zvýšenie rýchlosti uzávierky. Po uzávierky dobre opláchnite. Nerobia extra šampón
a prejs? k bránkovisku. 

  Perfecton
poser pri kyslom pH 
Obsahuje rad ú?inných látok, ktoré v súvislosti s vlasmi a farebných pigmentov,
kombinácia, ktorá zlepšuje a posil?uje štruktúru vlasov. COLOR Perfecton sa odporú?a
zjednoti? farbu po trvalú, aby farby jasné a živé farby a druhý, alebo pre tých, ktorí milujú
prírodný produkt, ktorý odráža ich vlastné vlasy.
 odtiene  rôzne odtiene možno mieša? zvýši? dobu neur?itú nežiaduce odrazy. Jedná sa
o bezplatný produkt by mal by? zmiešaný s vodou a amoniakom.
 spôsob použitia :  po umytí si vlasy, alebo po zvlnenie, zmiešajte 250 ml vody s
množstvom Perfecton farby v závislosti na odtieni, ktorý chcete dosiahnu? :
• Tón od 12 / 0 až 10 / 0 + 250ml voda 5 ml Perfecton
• Tón 9 / 0 250 ml vody + 10 ml Perfecton
• Tón 8 / 0 250 ml vody + 15 ml Perfecton
• Tón od 7 / 0 do 4 / 0 250 ml vody + 20 ml Perfecton
Spread zmes priamo z aplikátora na základni, d?žky a konca.
Nepoužívajte opláchnite a pokra?ujte priamo do bránkoviska. 
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