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FÄRG FUSION
cream färg med hög prestanda - med protein

 färgning av innovativ gel - kräm konsistens som innehåller ett protein balanserad
formulering baserad på aminosyror och vegetabiliskt protein.
Color Technology, Redken exklusiv teknik, gör att molekyler av pigment och proteiner för
att tränga in i hjärtat av håret : resultatet är en full färg, ljus, med grön- dimensionell och
mångfacetterat och ett hår mer hälsosam
.COLOR FUSION har en fruktig blåbär doft och garantier :
- En perfekt täckning av vitt hår (100 %) med fullständig naturlighet och enhetlighet
resultat
- En ljusare upp till tre toner
- Mycket lätt blond, slät, ljust, med en belysning av upp till 4 nyanser med serien
superschiarente
- En viktig och varaktig färg : tack vare sin sammansättning, är den resistent mot
upprepade tvättning, UV-strålar och exponering för ljus
- Ett ??mångsidigt program med hjälp av pensel eller applikator flaska. Den särskilda
konsistens kräm - gel ger också en insikt säkert och kontrollerat med avseende på
vidhäftning av produkten 

  nyanser  : COLOR FUSION är en samling av rik och kreativ. Den består av 5 -serien,
som var och en innehåller flera intervall.
- OBS NATURLIG BALANSERAD ASH / blå, ASH / grön, ASH / violett, NEUTRAL, GOLD
/ beige
.- NF naturligt sätt :. GOLD / violett, guld / guld, guld / orange, guld / röd, brun / koppar,
brun / röd, KOPPAR / röd
-. F FASHION
-. TITANIUM
. - DF DOUBLE FUSION : bruna, röda och BLONDINER
- NYTT RUBILANE : GOLD / koppar, KOPPAR / brun, KOPPAR / koppar. Un'intesità med
koppar nyanser och unika liv, tack vare den unika pigment RUBILAINE
 användningsmetod : COLOR FUSION blandades med en lika stor dos av Pro -oxid
Promotor (01:01 förhållande). För DOUBLE FUSION blandningsförhållandet är 1:2. Låt
verka i 35 minuter vid rumstemperatur intervall för AC, NB, NF, F, DF Browns och Reds.
För High Blondiner DF och slutartiden är 45 minuter
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 paket  : 60 ml tub astucciato
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