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OH MY BLONDE!
Toplam sar???n, balayage, güne? öpücü?ü efekti ve kaplan gözü efektleri olu?turmak
için

Sar? saçlar daha hassast?r ve özel dikkat ve özen gerektirir. Bu nedenle, ITELY
HAIRFASHION ara?t?rma laboratuvarlar?, tüm ürünlere entegre edilmi? yeni bir koruyucu
teknoloji olan özel &-PLEXTM BOND REPAIR'i formüle etmi?tir: beyazlatma a?amas?nda
saçlar? koruyan de?erli bitkisel ya?lar ve tereya??ndan olu?an bir komplekstir.

?KON?K SARI?IN ekstra performans - 9 tona kadar
Ayd?nlatma a?amas?nda sar? kal?nt?lar?n giderilmesini garanti eder. 9 tona kadar daha
yüksek ayd?nlatma sonuçlar? için alüminyum folyo veya termal ka??tlar?n kullan?ld???
ayd?nlatma teknikleri için idealdir. Kompakt mikrogranüler a?artma tozu.
DELYBLONDE amonyaks?z - 6/7 tona kadar
Amonyaks?z beyazlatma tozu, do?al saçlar için idealdir. 6-7 tona kadar ayd?nlatmay?
garanti eden kompakt bir mikrogranüler tozdur. ?i?mez ve kar??t?r?lmas? ve uygulanmas?
kolayd?r.
6 tona kadar serbest el teknikleri için CLAY BLONDE 
Özel ultra kompakt a?artma tozu. Balayage' shatush shadows' bronde ve splashlight gibi
serbest ayd?nlatma i?leri için idealdir.
Özel formülasyonu 'bir kez oksijenle kar??t?r?ld???nda', folyo olmadan kullan?lmak üzere
özellikle tebe?irli hale gelir. 6 tona kadar ayd?nlatma elde etmeyi sa?lar.
?PEKS? SARI?IN kozmetik krem - 6 tona kadar
Çok servisli kremsi beyazlatma, sömürülen saçlar için idealdir. 6 tona kadar güvenli ve
güvenilir nazik ayd?nlatmay? garanti eder.
SUN LIGHT OIL hassas ayd?nlatma ya??
Ola?anüstü amonyak içermeyen ayd?nlatma ya??. Do?al ve dengeli bir sonuç için 2-3 tona
kadar ayd?nlat?r. Uygulama tekni?ine ba?l? olarak saçlar üzerinde farkl? etkiler elde
edilmesini sa?lar.
1 - Uçlara uygulanan 'nazikçe 2-3 tona kadar ayd?nlatarak muhte?em bir "KISSED BY
THE SUN" efekti sunar.
2 - Tabanda "TATLANDIRMA TABANI" etkisi için kullan?labilir. Dengeli ve nötr bir
ayd?nlatma sonucunu garanti eder.
3 - Tüm saçlara uygulan?rsa, parlak sar? ve "SHINE & GLOSS" etkisi için harika bir do?al
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ayd?nlatma elde edersiniz.
SARI?IN MÜHÜRLEY?C? asitle?tirici süt
Her beyazlatma hizmetinden sonra kafa derisinin ve saç?n pH'?n?n geri kazan?lmas?na
yard?mc? olan ?artland?rma tedavisi.
SARI?IN TONER Tonlama Kremi
A?art?lm?? saçlar için amonyaks?z tonlama kremi. Birlikte kar??t?r?labilen 5 tonluk bir
palette mevcuttur, istenmeyen yans?malar? nötralize etmek veya pastel efektler
olu?turmak için idealdir.
pH MODÜLATÖRÜ pH modülatörü
Do?al melaninlerin ayd?nlanmas?n? engeller ve oksidasyon renklerinin etkisini
do?alla?t?r?r. Do?al saçlar? ayd?nlatmaktan kaç?narak tonlama kreminin alkalinitesini
azaltmak için sadece birkaç damla yeterlidir. CHROMALIGHT ile zenginle?tirilmi?, rengi
daha uzun süre tutan ve saçlar? d?? etkenlere ba?l? oksidatif i?lemlerden koruyan formül.
AKTIVATÖR 5 CILT.  oksitleyici emülsiyon
Oksitleyici emülsiyon 5 hacim / 1'5%. pH MODULATOR ile kar??t?r?lm?? SARI?IN
TONER tonlar?yla kullan?ld???nda maksimum performans sa?lamak için özel olarak
formüle edilmi? stabilize dedektör. Bu, do?al melaninlerin ayd?nlatmas?n? daha iyi kontrol
etmenizi sa?lar.
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