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VO?LA 3C YO?UN
3 c: kaplama, renk, güzellik

VO?LA 3 c yo?unluk benzersiz bir formül vard?r ve son derece yenilikçi bu ayn? ad? 3 c:
kapsama taraf?ndan sentezlenir,
renk, güzellik. Özellikler ve yararlar?:

• % 100 kapsama gri saç: ton ve basitlik Kuaför; çal??ma istemcisi seçilen yans?ma
uygulamak
• REDCOUPLE sistemi teknolojisi: kapsam?, uzun ömürlü ve ola?anüstü yo?unlu?u
refleksler (55/66/44 series...)/. 64);
• sadakat için renk tablosu: kolayla?t?rma seçiminde tonlar? için günlük i? Kuaför;
• Yeni antioksidan ve zay?flama sistemi: koku Not geli?tirir ve oksidasyon kar???m?;
zaman? uzat?r
• ?nci krem: yumu?ak doku ve kozmetik görünüm;
• yeni parfüm gül ve Yasemin: ho? ve amonyak kokusu alg? azalt?r.
Etkin ilkeler:
• keratin, derin madde ve elastikiyet vererek içine nüfuz protein hidrolize;
keratin saç ve hareket derin nemlendirici ile büyük ilgi var • 18 keratin amino asitler;
• belirli kremi yumu?akl?k ve yönetilebilirlik ?slak ve kuru saçlar için saç ?aft yap???r;
renk daha etkili bir ?ekilde manikür zarar vermeden nüfuz sa?layan gecikmeli •
oksidasyon;
• mühür korteks inatç? kapsama sa?lamak içinde s?k???p kal?rlar efekt Pigmentler,
• birincil ve ikincil renk ve yans?ma aras?nda son derece uyum alma aras?nda Senfoni
efekt pigmentler;
• parlak etkisi saç yumu?akl?k verir ve ???k refleksleri art?r?r.
gölgeler: VOILA 3 c yogun 100'den fazla renklerde mevcuttur.
kullan?m ?ekli: oran? kar??t?rma: 60 ml 90 ml Voila Voila yo?un Ossidant krem + 3 c.
Pozlama süresi k?sa/orta saç: renk uzunluklar? ve ipuçlar? boyunca uygulay?n ve 20
dakika bekletin. Kökleri ve izin ba?ka bir 25 dakika için rengi uygulamak. Toplam süresi:
45 dakika. Uzun saç: biter ba?layan Uygula ve 15 dakika, 20 dakika m? yoksa 20 dakika
b?rak?n. Toplam süresi: 60 dakika. Rötu?: rengi büyütme üzerinde uygulamak. Obtüratör
h?z? 30-45 dakika. Ekstra ayd?nlatma serisi: (düzenleme için) sadece kökleri üzerinde
renk uygulama. Toplam Zaman?: 30-45 dakika.
Ambalaj: 60 ml tüp.
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