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ART DECOLOR

HÅR BLEKNING POWER
blekning pulver
Dess innovativa formel kan en enhetliga resultat och fullständig kontroll över processen för
blekning på grund av dess värme aktivering (du använder endast med kartor eller fuktig
värmekälla). Förekomsten av en naturlig derivat "Cyamopsis Tetragonoloba" utövar en
fuktkräm som skyddar håret vid blekning.
Bruksanvisning: blanda 30 eller 20 "7" ACTIVATOR aktiveringen källa 40 vol. och den
mest passande tonern genom att följa instruktionerna i den tekniska filen.
paket: 500 g burk.
HÅR BLEKNING PASTA
pasta blekmedel
Cyamopsis Tetragonoloba-baserade polysackarider med fuktgivande och persulfateroxiderande oorganiska salter är en produkt som är rik på mjukgörande ämnen som
skyddar hår struktur är speciellt framtagen för att lätta färgat hår kosmetiskt eller särskilt
redan uttorkad. Dess formel är perfekt balanserad för säker och långvariga resultat i
någon form av lift är också i decappaggi och i elimineringen av överlappande färg. Särskilt
lämplig för
utföra fullständig betning. Ljusa och djupa tandblekning pasta blandningen som följer av
den intensifierade med toner.
Bruksanvisning: blanda aktivare aktiveringen 7 40 30 20 "eller" källa vol. och den mest
passande tonern genom att följa instruktionerna i den tekniska filen. Använd inte
värmekälla.
behållare: 375 g burk.
CREAM GEL
Koncentration av pigment i Kräm-gel för hudtonande gången toning effekter när det
blandas med blekning pulver- eller pastaform. Att belysa och toning toner direkt pigment
konditionering 5' samtidigt kan användas på alla typer av hår för att återuppliva gamla
strimmor eller till komplett missfärgning är respekterar hår struktur och garanterar en
fantastisk glans och mjukhet. Formuleringar är berikad med konditionering agenter att
skydda håret under processen för clearing, lämnar dem mjukt och glänsande.
Funktioner:
• Direkt pigment: kontrast eller naturlig reflektion esaltanoil visas i håret under blekning;
• Toner blandbart: förmågan att skapa anpassade nyanser med toner ensam eller i
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kombination med varandra.
• Innovativa system: ljusnar och färger det samtidigt under blekning. För alla hårtyper;
• Flexibel och lätt att applicera: den kan tillämpas med FLAMBOYAGE ränder films papper
eller sotning.
Bruksanvisning: lägga till toner damm fri blekning pasta blandningen eller som valts med
aktivare enligt proportionerna som anges i bruksanvisningen för massa- och blekning
pulver.
• Toner pigment Ultramarin blå motverka kopparfärgad höjdpunkterna;
• Toner Sienna pigment förbättra hasselnöt reflektioner;
• Indiska gul tonerkassett pigment förbättra nyanser;
• Toner carmine röda pigment förbättra röda reflektioner;
• Toner lila pigment minska överskottet gyllene reflektioner.
förpackning: 150 ml tub.
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