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  COLOR FRESH
direkt färg 
Color Fresh är actionfilmbildandekosmetiska strykningspennor, utan ammoniak. Perfekt
för dem som närmar sig för första gången, till färg, för att täcka de första vita hår färger för
män eller för dem som vill hålla sin färg utan att lägga till en touch ljusa och glänsande.
Med sin formel utformad Vital Complex Strukturbaserad PH Betain -och D - pantenol 6.5
ger håret en ljus färg och smidigt från rot till topp. Den tillämpas direkt och har en löptid på
cirka 8 schampo.
 användningssätt :  skölj väl och klappa håret, applicera produkten genom att fördela den
jämnt, låt verka i 5-20 minuter beroende på strukturen av håret och intensiteten i den färg
du vill ha. För att öka färgintensiteten, rekommenderar vi användning av en värmekälla
eller öka slutarhastigheten. Efter slutaren skölj väl. Gör inte en extra schampo och gå
vidare till globlinjen. 

  Perfecton
Poser vid surt pH 
Innehåller en uppsättning av aktiva substanser relaterade till hår och färgpigment, en
kombination som förbättrar och förstärker hårets struktur. COLOR Perfecton
rekommenderas att standardisera färgen efter en perm, för att hålla färgen ljus och
levande i färg och den andra eller för dem som älskar en naturlig produkt som speglade
deras egna hår.
 Shades  olika nyanser kan blandas samman för att öka på obestämd tid oönskade
reflexer. Det är en gratis produkt ska blandas med vatten och ammoniak.
 användningssätt :  efter att tvätta håret, eller efter vågrörelse, blanda 250 ml vatten med
en mängd Perfecton färg beroende på vilken nyans du vill uppnå :
• tonen från 12 /0 till 10/ 0 + 250 ml vatten 5ml Perfecton
• Ton 9 / 0 250ml vatten + 10ml Perfecton
• Ton 8 / 0 250ml vatten + 15ml Perfecton
• tonen från 7 / 0 till 4 / 0 250 ml vatten + 20 ml Perfecton
Bred ut blandningen direkt från applikatorn på basen, längder och toppar.
Skölj inte och gå direkt till globlinjen. 
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