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CARMEN
första oxidation färgning som prisar fläckar

första oxidation färgning som prisar fläckar och ljusstyrka tack vare återspeglar
Magn System
Inspirerad av diffraction av ljust , CARMEN erfarenhet kan du styra färg och dess oändliga
variationer på ett perfekt sätt.
Konsolideringen av erfarenheten i färg , Eugene Perma laboratorier, verkligen, har försökt
att utveckla bländning och glans
i formuleringen av färgerna på CARMEN. Magn systemet speglar , den innovativa
bindande en specifik och Kvartära ammonium
en antioxidant Agent kan öka betydligt färgerna och kommentera av CARMEN. Bas
krämen är rik på fett derivat av vegetabiliska extrakt CARMEN färgämnen diffunderar
jämnt in i hjärtat av hår fiber bevara hydrolipidic filmen. Lockas av keratinous fibrerna
återspeglar Magn System fäster som en magnet till ytan på håret att bilda en slida som
reflekterar ljus och förstärker färg och glans.

RESULTAT
• sublimering av reflexer;
• extrem glans;
• täckning av vitt hår till 100%.
• långvarig färg;
• 3 gånger mer mjukhet;
• + 70% förbättring i districamento.

CARMEN är också , innehåller en parfym skapad av en stor profumista i Grasse, i nära
samarbete med kolorist. Sötma av persika medföljer beredningen att leda vägen , under,
fina buketten av blommor eller slutaren går samman med delikata toner av mysk. En subtil
och delikat allians med vackert använder produkten.

nyanser: en omfattande portfölj av nyanserna 96 uppdelad i 10 + 6 , chromatique, -serien
och 2 naturliga varierar: naturliga kalla , naturliga, MAHOGNY , IRISÈ, Gyllene VIOLINER
, BLUE ASH BROWN, ROSSI, , SUPER BLEKNING är AUBURN.

Bruksanvisning: naturliga nyanser och reflektioner blandas 1 + 1 med valt OXICREAM.
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Blandningen av val påverkas av % av vitt hår:
• Från 0 till 50% av vitt hår: markerad tonen + 20 OXYCREAM vol.
• Från 50 till 100% av vitt hår: markerad tonen + från en fjärdedel till hälften av basen med
samma höjd ton + 20 OXYCREAM vol.
Om önskad färg tenderar att en gyllene reflektion blandning med naturligt.
Om önskad färg tenderar att en kall reflektion blandas med naturliga kyla. Lätta upp till 3
toner med OXYCREAM till 30 vol.
Super blekning blandning 1 + 3 med valt OXYCREAM. 1000-serien lättas upp till 4 , 5
toner med OXYCREAM till 40 vol och gäller endast på naturliga hår.
Serien av 2.000 lättas upp till 4 , 5 toner med OXYCREAM till 40 vol och gäller på 60%
eller mer av vitt hår.
Färger (lila blå grön gul orange röd) förbättra eller neutralisera en nyans Carmen.
Förbereda ursprungliga blandningen av Carmen 1 + 1 (60 ml av valda färg + 60 ml
OXYCREAM till 20 eller 30 volymprocent). Lägga till en fjärde (30 ml) i hälften (60 ml) av
den valda färgen utan att lägga till syre. Lämna på i 30 min. Med en hög andel av vita hår
kan du endast lägga till färg byte längden på tips.

förpackning: 60 ml tub.
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