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FÄRG FÖRFATTARE
direkta semi permanent färgning

Levande färger för en kreativa resultat.

FÄRG WRITER är en direkt färg semi-permanent redo för användning utan blandas med
andra ämnen. Applicera direkt på blekt hår, slingat hår och ljusa slingor (9 eller fler klar
ton, naturliga eller färgade) för att skapa specialeffekter färger. Icke blekt hår (naturliga
eller färgade blond, både med 9 eller ljusare) för ett längre hållbart resultat bör du använda
rena pigment utan utspädning med vitt. Nyanser kan användas singularly eller blandade
bland dem utan begränsningar för kreativitet av frisören för ett oändligt antal färger och
blandar fet och levande. För att få nedtonade färger eller pastellfärger helt enkelt använda
en av nyanser i kombination med vit färg som mätpump. Utformningen av färg författare
består av mikro-pigment, för permanenta fläckar. Molekyler kan fixera på
ytbehandlalagrarna av håret, sätts mellan nagelbanden och de ytliga lagrarna av cortex.
Kallas "direkt" eftersom, för deras genomförande, inte är involverade i oxidativa processer
(ingen tidigare blandning med oxiderande ämnen som till klassiskt färgämnen),
men helt enkelt följa slutartiden. Från en teknisk synpunkt och relativt färgläge är idealisk
för att ge håret en intensiv och naturlig reflex.
nyanser: pulserande Mode färger: blå 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green och vita
media 1.
användningssätt: grundläggande hår: pre-9 nivå eller blekt blekt tändare. Tillämpning: på
fuktigt hår. Exponeringstid: 20 minuter. Skölj utan att använda schampo eller balsam.

DIREKT TILLÄMPNING AV VARJE FÄRG
Applicera varje separat, utan blanda dem tillsammans.

DIREKT TILLÄMPNING AV FLER FÄRGER
Färger kan blandas bland dem utan begränsningar baserat på kreativitet och inspiration av
frisören.
Du kan även kolla av ögat slutartiden.
Exempel på färger: Mörkblå: blanda lika dos av blått och lila (1:1)

PASTELL BLANDNINGAR
Tillgängliga färger:
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-Ljus blå: blanda en dos av blått med dubbel dos av vita (1:2).
-Ljusgrön: blanda en dos av naturen med 5 doser av vit (1:5).
-Rosa: blanda en dos av HOT PINK med en dos av vit (1:1);
-Lila: blanda en dos av lila med 5 doser av vit (1:5).
Icke blekt hår (naturliga eller färgade blond, båda med 9 eller fler), för ett längre hållbart
resultat bör du använda rena pigment, outspädd med vitt.

förpackning: 100 ml injektionsflaskor.
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