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VOILÁ 3C INTENSIV
3 c: beläggning, färg, skönhet

VOILÁ 3 c INTENSE har en unik formula och mycket innovativa som syntetiseras av
samma namn 3 c: täckning,
färg, skönhet. Funktioner och fördelar:

• 100% täckning av grått hår: Applicera nyans och reflektion valt med klienten för enkelhet
av arbetet av frisören;
• REDCOUPLE SYSTEM technology: täckning, långvarig och extraordinära intensitet av
reflexer (55/66/44 series...)/. 64);
• lojalitet till färgkartan: underlättande i Val av nyanser för det dagliga arbetet för frisören;
• nytt antioxidant och bantning system: förbättrar luktsinnet anteckningen och förlänger
tiden för oxidation blandning;
• Pearly grädde: krämig konsistens och kosmetiska utseende;
• ny doft med ros och jasmin: trevlig och minskar uppfattningen av lukt av ammoniak.
Aktiva principer:
• hydrolyserat keratin, det protein som tränger djupt in i ämnet och elasticitet;
• 18 keratin aminosyror som har stor affinitet med keratin av hår och agerar mjukgörande
djupt;
• specifika balsam som följer hårstrået garanterar mjukhet och hanterbarhet för både vått
och torrt hår;
• fördröjd oxidation vilket gör att färgen att tränga in mer effektivt utan att skada
nagelbanden;
• tätning av effekt pigment som är fångade i cortex seg täckning säkerställer;
• primära och sekundära pigment Symphony effekt mellan att få den största harmonin
mellan färg och eftertanke;
• glans effekt som ger hår mjukhet och förstärker ljuset reflexer.
nyanser: VOILA 3 c INTENSE finns i över 100 färger.
användningssätt: blandningsförhållande: 60 ml 90 ml Voila Voila Intense Ossidant Cream
+ 3 c. Exponering tid kort/medellång hår: Applicera färg längs längder och toppar och låt
verka 20 minuter. Applicera färgen på rötter och lämna i ytterligare 25 minuter. Total tid:
45 minuter. Långt hår: Applicera start från topparna och låt verka 15 minuter, 20 minuter
eller 25 minuter. Total tid: 60 minuter. Retuschering: Applicera färgen på återväxt.
Slutartiden från 30 till 45 minuter. Extra lätta serien: tillämpa färg på rötterna (för
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redigering). Total tid: från 30 till 45 minuter.
förpackning: 60 ml tub.
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