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COLOR.IT - FÄRGÄMNEN CREAM
med växtextrakt olivolja utan ammoniak och utan parafenilendiammina

 Vissa kemikalier som ammoniak och parafenilendiammina, som används för tillverkning
av hårfärgningsmedel kan orsaka hudsjukdomar och sjukdomar i andningsorganen.
COLOR.IT har ersatt ammoniak med Monoetanolamin och parafenilendiammina med
Diaminotoluen sulfat (molekyl av den nya generationen) och därigenom minska risken för
allergier och halsbränna.
Det garanterar den största respekt för att skydda hårets struktur.
Den exklusiva användningen av aktiva ingredienser och pigment av hög kvalitet, ger jämn
färg och långvariga, intensiva och lysande nyanser och full täckning av grått hår.
Kombinationen av FÄRGÄMNEN CREAM och Emulsion Oxidant COLOR.IT i grädde, gör
det möjligt att erhålla en blandning och sammetslen mjuk, lätt att applicera och sprida sig,
för snabb och enkel. Den pågående forskningen syftar till att skapa produkter som
kombinerar praktiska, respekt för den naturliga strukturen av håret och utmärkta resultat,
ledde till utformningen av färg grädde med COLOR.IT växtextrakt olivolja. Dess ljus doft
gör dess användning behagligt och garanterar en enhetlig färg, ljus och silkeslen totalt
förhållande av håret.
 Shades  finns i 30 nyanser i serien :
- NATURAL : 1.nero, 3.castano mörk 4.castano, 5.castano klar, mörk 6.biondo, 7.biondo,
8.biondo klar, tydlig 9.biondo ;
- KOPPAR : Koppar 4.4.castano, 8.43.biondo klar gyllene koppar, koppar 7.44.biondo
intensiv, mörk koppar 6.4.biondo ;
- LILA : 4.22.castano Irise intensiv, klar 5.22.castano Irise intensiv
- RED : röd 4.62.castano Irise, 5.66.mogano eldig, intensiv 5.55.castano klar mahogny,
röd mahogny 5.56.castano klar, 7.66.biondo Deep Purple, ljus mahogny 8.52.biondo Irise ;
- GULD OCH BROWN : 5.003.castano naturligt ljus choklad, ljus gyllene 5.3.castano,
6.003.biondo naturlig mörkbrun, mörkt gyllene 6.3.biondo, 7.003.biondo naturtobak,
7.33.biondo intensivt gyllene ljus 8.003.biondo naturliga mandel, 9.003.biondo tydlig
naturlig honung, gyllene 9.3.biondo klar.
 användnings  : I en icke - metalliska behållare, blanda en del grädde och en del och
hälften av oxiderande emulsionskräm
.- Den första ansökan : jämnt fördela färgblandningen förberedda längder och
hårtopparna, låt verka i ca 10 minuter. Sedan åter bereda samma färgblandningoch sprida
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det jämnt på rötterna också, med förbehåll för en ytterligare exponeringstid på 30 minuter.
- Retouch : fördela blandningen jämnt på den förberedda färgämnet hårväxt, observera en
slutartid på 30 minuter. Om det behövs, för toning längderna och tips några minuter före
slutet av exponeringstiden fukta med en sprayflaska och använda färgen förblev
emulgerande allt.
Halvera alltid installationstiderefter permanent eller missfärgningar.
Efter att exponeringstiden, försiktigt skölja håret med varmt vatten, ett schampo och en
mask sura.
Varning : färgning grädde COLOR.IT är kalibrerad för en andel av 70 % av vitt hår. Mer än
70 % genom att använda en mörkare ton (till exempel, för att få en 7 använder en 6).
 paket  :. Tub 100 gr 
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