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BARVA PISATELJ
neposredno pol trajne obarvanosti

Živahne barve za kreativne rezultate.
BARVA PISATELJ je pol-stalna barve neposredno pripravljen za uporabo brez se zmeša z
drugimi snovmi. Uporablja neposredno na beljene lase, izpostavil las in prameni svetlobe
(9 ali ve? jasno ton, naravne ali barvan) za ustvarjanje poseben u?inek barve. Non-beljene
lase (naravnih ali barvana blondinka, tako z 9 ali vžigalnik) zakaj a ve? trajen rezultat
uporabljajte ?isto pigmentov brez red?enja z belo. Odtenki se lahko uporabljajo
posamezno ali pomešano med njimi brez omejitve ustvarjalnost frizerski salon za
neskon?no paleto barv in mešanice krepko in živahno. Dobili zatemnjene barve ali
pastelnih odtenkov preprosto uporabite enega od odtenki v kombinaciji z belo barvo kot
razred?ilo. Oblikovanje barve PISATELJ je sestavljena iz mikro-pigmenti, za trajno
obarvanje. Molekule, ki so sposobni fiksiranje na površinske plasti las, se odlagajo med
povrhnjica in površinski plasti skorje. Se imenujejo "neposredno", saj za njihovo izvajanje,
niso vklju?eni v oksidativni procesi (brez predhodnega mešanje z oksidanti, kot za klasi?ne
barvila),
ampak preprosto spoštujejo hitrost zaklopa. Iz tehni?nega vidika in relativna kolorimetrija
so idealne, da lasje intenzivno in naravni refleks.
odtenki: živahno modne barve: Blue 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green in bela mediji
1.
na?in uporabe: osnovne las: pre-9 ravni ali beljene beljene vžigalnik. Uporaba: na vlažne
lase. ?as osvetlitve: 20 minut. Sperite brez uporabe šampon ali pogojen.
NEPOSREDNO UPORABO VSAKE BARVE
Uporablja vsak posebej, brez mešanje jih zajeli.
NEPOSREDNO UPORABO VE? BARV
Barve lahko pomešate med njimi brez omejitev, ki temelji na ustvarjalnosti in navdih
frizerski salon.
Lahko tudi preverite s prostim o?esom hitrost zaklopa.
Primer barve na voljo: temno modra: Mix enak odmerek modra in vijoli?na (1:1)
PASTELNIH MEŠANICE
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Barve na voljo:
-Svetlo modra: pomešajo odmerek modre z dvojno dozo bele (1:2);
-Svetlo zelena: pomešajo odmerek narave s 5 odmerkov bela (1:5);
-Roza: zmešamo odmerkom vro?a roza z odmerkom bela (1:1);
-Vijoli?na: pomešajo odmerek vijoli?ne s 5 odmerkov bela (1:5).
Non-beljene lase (naravnih ali barvana blondinka, tako z 9 ali ve?), za dlje trajajo?e
rezultat uporabite ?isto pigmentov, nerazred?enega z belo.

pakiranje: 100 ml stekleni?ke.
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