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CARMEN
benekler extols ilk oksidasyon renklendirme

benekler ve parlakl??? yans?t?yor Magn sistemi sayesinde extols ilk oksidasyon
renklendirme
I????n k?r?n?m taraf?ndan ilham , CARMEN deneyim rengi ve sonsuz varyasyonlar?
mükemmel bir ?ekilde denetlemenize olanak sa?lar.
Boyama deneyim konsolidasyon , Eugene Perma Laboratuvarlar? , gerçekten, parlama ve
Parlat?c? geli?tirmeye çal??t?k
Carmen renkler formülasyonu içinde. Yans?tmak Magn sistemi , yenilikçi bir özel ve
kuaterner amonyum ba?lama
boyalar ve parlak Carmen önemli ölçüde art?rmak için bir antioksidan arac? sa?lar. Baz
ya? bitkisel özler CARMEN boya gelen türevlerinin da??l?r düzgün zengin bu saç?n
kalbine fiber hydrolipidic film koruma. I??k yans?t?r ve renk ve parlakl?k yükselterek bir
k?l?f olu?turmak için saç yüzeyine m?knat?s gibi yans?tmak Magn sistem tak?l?r keratinli
lifleri taraf?ndan çekti.

SONUÇLARI
• süblimasyon refleksler;
• a??r? parlakl?k;
• kapsama alan? % 100 beyaz saç;
• uzun süreli renk;
• 3 kat daha fazla yumu?akl?k;
• + % 70 art?? districamento.

CARMEN de , içeri?i, Grasse büyük bir profumista taraf?ndan olu?turulan bir parfüm renk
ustas? ile yak?n i?birli?i içinde oldu?unu. ?eftali tatl?l?k , s?ras?nda, beyaz buket hassas
veya çekim birle?tirme s?ras?nda misk hassas notlar? ile yol haz?rlama e?lik eder. Çekici
bir ?ekilde kullanarak ürün ile ince ve narin bir ?ttifak.

tonlar?: 10 + 6 , chromatique, serisi ve 2 do?al aral?klar? bölünmü? geni? bir portföy
nüanslar 96: do?al so?uk , do?al, maun , IRISÈ , Alt?n Keman , BLUE ASH BROWN,
ROSSI, , SUPER beyazlatma AUBURN biridir.

Kullan?m Talimat?: 1 + 1 OXICREAM seçilmi? olan kar???m do?al tonlar? ve
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yans?malar?. Seçti?iniz kar???m beyaz saç % taraf?ndan etkilenir:
Beyaz saç % 50, si 0 •: Seçili sesi + 20 OXYCREAM vol.
• %50 100 beyaz saç: Seçili sesi + çeyrek ton + 20 OXYCREAM vol. ayn? yüksekli?i taban
yar?s? üzerinden
Do?al ile alt?n yans?ma kar???m istenilen renk e?ilimi varsa.
So?uk bir yans?mas? do?al so?uk ile kar???k istenilen renk e?ilimi varsa. 30 OXYCREAM
ile 3 ton hafifletmek vol.
Süper beyazlat?c? kar???m 1 + 3 ile seçilmi? OXYCREAM. 1000 serisi için 40 vol
OXYCREAM ile 4 , 5 tonlar?na kadar ayd?nlan?r ve sadece do?al saç üzerinde geçerlidir.
2000 Serisi 40 cilt için OXYCREAM ile 4 , 5 tonlar?na kadar ayd?nlan?r ve % 60 veya
daha fazla beyaz saç için geçerlidir.
Renkler (mor mavi ye?il sar? turuncu k?rm?z?) geli?tirmek veya bir nüans Carmen etkisiz
hale getirin.
Carmen 1 + 1 (60 ml seçilen renk + 60 ml OXYCREAM-20-30 cilt) ilk kar???m haz?rlay?n.
Dördüncü (30 ml) ikiye ekleyin (60 ml) oksijen eklemeden seçilen renk. Do?um için 30
dakika b?rak?n. Beyaz saç ile yüksek oranda uzunlu?u ipuçlar? de?i?tirirken renk eklemek
isteyebilirsiniz.

Ambalaj: 60 ml tüp.
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