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BLOSSOM
FÄRG EXPLOSIONEN

-Permanent mikro-baserade direkt färg pigment som sätter mellan nagelbanden och de
ytliga lagrarna av hårfibern.
Från rosa till blått, fortsätter går från grön till gul, att njuta av framgång på en
fluorescerande, pastellfärger rainbow hår trenden. En trend som har plågat endast
tonårsflickor men alla kvinnor som vill känna sig fri att fet, over-the-top stil. 
BLOSSOM levererar allt:
omtolkar färgerna, även den mest klassiska, att tillfredsställa en alltmer fashionabla och
krävande.
Resultat: håret är extremt ljusa och mjuka. Färgen bleknar gradvis med tvätt, ingen tur att
blossa.
nyanser: en regnbåge palett med oväntade nuance 7 (blå lagunen, MERMAID grön,
VIOLET PURPLE RAIN, TANGERINE ORANGE, FUCHSIA sockervadd, brinnande RED
och YELLOW SUBMARINE) att skapa fantastiska hår ser och 1 CLEAR som låter dig
anpassa intensiteten i färgerna.
anvisningar för användning: utspädd med det tydligt för Ethereal pasteller. Får inte
blandas med syre. Streck eller tydlig slingor, tillämpas på blekt hår, och ger klara färger,
med kalejdoskopisk färgeffekter. Icke blekt hår (från en
Base 9) kommer att ge fantastiska reflexer. I detta fall bör du inte späda med tydlig.
Längd: från 3 till 20 schampon.
förpackning: 60 ml tub.

KLART
dimmer utan pigment vårdande ingredienser
Tydlig är den regulator som hjälper till att förbättra genomträngningen av färg och hålla
den under en lång tid på håret. Du kan anpassa intensiteten av färgerna och göra mjuka
pastellfärger.
anvisningar för användning: när används i kombination med andra nyanser av 
BLOSSOM, dämpar intensiteten för att få en pastell färg; När den används ensam,
förbättrar glans och ljusstyrka av håret. Skölj och fortsätt med önskad styling. Att få ett
resultat pastell färg och/eller ljusare
resultatfärg, blanda i minst 8 till 1 förhållande (8 delar Clear) och del av Blossom önskas.
förpackning: 250 ml tub.
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