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   Oxi Gold 10 vol. / vol 10 Emulsion  
 Oxidant grädde doftande extra stabiliserats. Kompatibel med alla typer av tinturao
Whitener. Med kokosolja i det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av
blekmedel och färgämnen som används i blandningen.
Speciellt lämplig för färgning Nat Color. 
 Användning: Användning enligt instruktionerna på förpackningen av produkten
damiscelare. Använd handskar. 
 Bottle 1000ml 
 250 ml  

  Oxi Gold 20 vol. / vol 20 Emulsion 
Oxidant grädde doftande extra stabiliserats. Kompatibel med alla typer av tinturao
Whitener. Med kokosolja i det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av
blekmedel och färgämnen som används i blandningen.
Speciellt lämplig för färgning Nat Color.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen av produkten
damiscelare. Använd handskar.
Flaska 1000ml
Flaska 250 ml 

  Oxi Gold 30 vol. / vol 30 Emulsion 
Oxidant grädde doftande extra stabiliserats. Kompatibel med alla typer av tinturao
Whitener. Med kokosolja i det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av
blekmedel och färgämnen som används i blandningen. Speciellt lämplig för färgning Nat
färg.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000ml
Flaska 250 ml 

  Oxi Gold 40 vol. / vol 40 Emulsion 
Oxidant grädde doftande extra stabiliserats. Kompatibel med någon typ av färgämne eller
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vitmedel. Med kokosolja i det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av
blekmedel och färgämnen som används i blandningen. Speciellt lämplig för färgning Nat
färg.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000ml
Flaska 250 ml 

  Oxi Gold Detector Söta 2,7 % 
Oxidant grädde doftande extra stabiliserats till specifika ton-i - ton färger. Med kokosolja i
det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av blekmedel och färgämnen som
används i blandningen. Speciellt lämplig för färgning Nat färg.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000ml
Flaska 250 ml 

  Oxi Gold Detector Plus Vol 25 
Oxidant grädde doftande extra stabiliserats. Kompatibel med någon typ av färgämne eller
vitmedel. Horace kokosolja i det håret förblir mjuk utan att vara alltför attackerad av
blekmedel och färgämnen som används i blandningen.
Speciellt lämplig för färgning Nat färg.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000 ml 

  Väteperoxid 20 vol 
Syre Väteperoxid extra krämig doftande vätska stabiliserats.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000 ml 

  Väteperoxid 30 vol 
Väteperoxid stabiliserade extra vätska.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000 ml 

  Väteperoxid 40 vol 
Väteperoxid stabiliserade extra vätska.
Hur du använder : Användning enligt instruktionerna på förpackningen till den produkt som
skall blandas. Använd handskar.
Flaska 1000 ml 
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