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BIELENIE VLASOV NAPÁJANIA
bielenie prášku
Jeho inovatívny vzorec umož?uje jednotné výsledok a kompletnú kontrolu procesu
bielenie jeho aktiváciou teplo (môžete použi? iba s mapy alebo vlhké teplo zdroj).
Prítomnos? prírodný derivát "Ako Tetragonoloba" cvi?enie hydrata?ný krém, ktorý chráni
vlasy po?as bielenie.
návod na použitie: mix 30 alebo 20 "7" AKTIVÁTOR aktivácie zdroj 40 obj. a
najvhodnejšie toner pod?a pokynov technickej dokumentácie.
balík: 500 g jar.

VLASY BIELIACE PASTY
cestoviny bielidlo
Báze ako polysacharid s hydrata?ný a peroxosírany oxida?ných anorganické soli je
produkt bohatý na zvlá??ujúce látky, ochranu štruktúry vlasov je špeciálne vyvinutý na
zmiernenie farbené vlasy kozmeticky alebo obzvláš? už dehydratáciu. Jeho zloženie je
dokonale vyvážené pre Trezor a dlho-trvajúce výsledky v akejko?vek vý?ahu je aj v
decappaggi a odstránenie prekrývajúcich sa farieb. Vhodný najmä pre
vykona? kompletnú morenia. Svetlé a hlboké bieliace pasty zmesi vyplývajúce z
intenzívnejšej s tonerom.
návod na použitie: mix aktivátor aktivácie 7 40 30 20 "alebo" zdroj obj. a najvhodnejšie
toner pod?a pokynov technickej dokumentácie. Nepoužívajte zdroj tepla.
obal: jar 375 g.

KRÉM GÉL
Koncentrácia pigmentov v krém-gél na zosvetlenie ?as toniza?né ú?inky pri zmiešaní s
bielenie prášku alebo pasty. Osvetlenie a tónovanie toner pigmenty Klimatizácia 5"
sú?asne môže by? použitý na akýko?vek typ vlasov, oživi? staré pruhy alebo úplné
zafarbenie je rešpektovanie štruktúry vlasov a zabezpe?enie úžasný lesk a jemnos?.
Formulácie sú obohatené Klimatizácia agentov na ochranu vlasov po?as procesu
zú?tovania, nechávali hebké a lesklé.
Ponúknuté:
• Priame pigmentov: kontrast alebo prírodné odraz esaltanoil dokazuje vlasy po?as zubov;
• Toner miešate?né: schopnos? vytvori? vlastné odtiene pomocou toner samostatne alebo
v kombinácii s ostatnými;
• Inovatívny systém: jas a farby sú?asne po?as bielenie. Pre všetky typy vlasov;
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• Flexibilné a ?ahko použite?né: možno aplikova? FLAMBOYAGE pruhy filmy papierom
alebo zametanie.
návod na použitie: pridajte toner prachu zadarmo bieliace pasty zmesi alebo vybrané s
aktivátor pod?a rozmerov uvedených v návode na použitie celulózy a bielenie prášku.
• Toner pigmenty modrá modrá ?eli? coppery vrcholov;
• Toner Sienna pigmenty zvýši? odrazy lieskových orieškov;
• Indické žltý Toner pigmenty zvýši? odtiene;
• Toner carmine ?ervené pigmenty zvýši? ?ervené odrazy;
• Toner fialové pigmenty zníži? nadmerné Golden odrazy.
balenia: trubica 150 ml.
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