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RENK YAZAR
do?rudan yar? kal?c? boyama

Canl? renkler bir yarat?c? sonuçlar için.

RENK yazard?r yar? kal?c? bir do?rudan renk di?er maddelerle kar???k olmadan
kullan?ma haz?r. Do?rudan üzerine a?art?lm?? saç, vurgulanan saç ve özel efekt renkler
olu?turmak için ???k ayr?lmaktad?r (9 veya daha fazla aç?k ton, do?al ya da boyal?)
uygulan?r. Sigara a?art?lm?? saç (do?al veya boyal? sar???n, hem 9 veya daha aç?k)
uzun ömürlü bir sonuç için beyaz ile seyreltme olmadan saf pigment kullanmal?s?n?z.
Perdeleri singularly kullan?lan veya aralar?nda sonsuz çe?itli renkler ve kar???mlar? kal?n
ve canl? için Kuaför yarat?c?l?k için s?n?rlamalar olmadan kar???k. Soluk için renkler veya
pastel tonlar? sadece bir gölge beyaz renk olarak diluter ile birlikte kullan?n. RENK yazar
formülasyonu kal?c? boyama için mikro Pigmentler, olu?ur. Molekülleri üzerine saç,
tabakalar yüzey sabitle?tirmek mümkün manikür ve korteks yüzeysel katmanlar? aras?nda
yat?r?l?r. "Çünkü bunlar?n uygulanmas? için (hiçbir önceki gibi acentelere klasik boya
oksitleyici ile kar??t?rma), oksidatif i?lemlerde söz konusu de?il, do?rudan" denir
Ama sadece çekim h?z? taraf?ndan uymak. Görü? teknik aç?dan ve göreli renkölçer saç
bir yo?un ve do?al refleks vermek idealdir.
gölgeler: canl? moda renkler: mavi 7-red-yellow-PINK-violet-Orange-green ve beyaz
medya 1.
kullan?m ?ekli: temel saç: pre-9 düzeyinde veya a?art?lm?? a?art?lm?? çakmak.
Uygulama: nemli saç. Pozlama süresi: 20 dakika. ?ampuan ve saç kremi kullanmadan
y?kay?n.

HER RENK DO?RUDAN UYGULAMA
Her biri ayr? ayr?, birlikte onlar? kar??t?rma olmadan geçerli.

DAHA FAZLA RENK DO?RUDAN UYGULAMA
Renkler aralar?nda yarat?c?l?k ve ilham Kuaför temel s?n?rlamalar olmadan kar???k.
Sen bile çekim h?z? göz taraf?ndan kontrol edebilirsiniz.
Örnek kullan?labilir renkleri: koyu mavi: mavi ve mor (1:1) kar???m? e?it dozu

PASTEL KARI?IMLARI
Renkler kullan?labilir:
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-Aç?k mavi: mavi bir doz beyaz (1:2); çift doz ile kar??t?r?n
-Aç?k ye?il: do?a bir doz beyaz (1:5); 5 doz ile kar??t?r?n
-Pembe: s?cak pembe bir doz beyaz (1:1); bir doz ile kar??t?r?n.
-Mor: mor bir doz beyaz (1:5) 5 doz ile kar??t?r?n.
Sigara a?art?lm?? saç (do?al veya boyal? sar???n, ikisiyle de 9 veya daha fazla), uzun
ömürlü bir sonuç ile beyaz su kat?lmam?? saf pigment kullanman?z gerekir.

Ambalaj: 100 ml ?i?e.
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