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OH MY BLONDE!
?? t?o ra hi?u ?ng t?ng th? màu vàng, balayage, hi?u ?ng hôn m?t tr?i và m?t h?

Tóc vàng tinh t? h?n và c?n ???c quan tâm và ch?m sóc ??c bi?t. Vì lý do này, các phòng
thí nghi?m nghiên c?u c?a ITELY HAIRFASHION ?ã xây d?ng công ngh? b?o v? ??c
quy?n &-PLEXTM BOND REPAIR 'm?t công ngh? b?o v? m?i ???c tích h?p vào t?t c? các
s?n ph?m: nó là m?t ph?c h?p d?u th?c v?t và b? quý giá b?o v? tóc trong giai ?o?n t?y
tr?ng.

Hi?u su?t b? sung ICONIC BLONDE - lên ??n 9 tông màu
Nó ??m b?o lo?i b? c?n vàng trong giai ?o?n làm sáng. Lý t??ng cho các k? thu?t làm sáng
v?i vi?c s? d?ng gi?y nhôm ho?c gi?y nhi?t ?? có k?t qu? làm sáng cao h?n lên ??n 9 tông
màu. B?t t?y tr?ng vi h?t nh? g?n.
DELYBLONDE amoniac mi?n phí - lên ??n 6/7 tông màu
B?t t?y tr?ng không ch?a amoniac lý t??ng cho tóc t? nhiên. Nó là m?t lo?i b?t vi h?t nh?
g?n ??m b?o làm sáng lên ??n 6-7 tông màu. Nó không ph?ng lên và d? dàng tr?n và áp
d?ng.
CLAY BLONDE cho k? thu?t t? do lên ??n 6 tông màu
B?t t?y tr?ng siêu nh? g?n ??c quy?n. Lý t??ng cho công vi?c làm sáng t? do nh? balayage
'shatush shadows' bronde và splashlight.
Công th?c c? th? c?a nó 'm?t khi tr?n v?i oxy' tr? nên ??c bi?t ph?n ch? ?? s? d?ng mà
không c?n gi?y b?c. Nó cho phép thu ???c ?? sáng lên ??n 6 tông màu.
Kem m? ph?m SILKY BLONDE - lên ??n 6 tông màu
T?y tr?ng kem ?a d?ch v? lý t??ng cho tóc khai thác. ??m b?o an toàn và ?áng tin c?y, làm
sáng nh? nhàng lên ??n 6 tông màu.
D?U ÁNH SÁNG M?T TR?I D?u làm sáng tinh t?
D?u làm sáng không ch?a amoniac ??c bi?t. Làm sáng lên ??n 2-3 tông màu cho k?t qu?
t? nhiên và cân b?ng. Nó cho phép thu ???c các hi?u ?ng khác nhau trên tóc tùy thu?c vào
k? thu?t ?ng d?ng.
1 - Áp d?ng trên các m?o nh? nhàng làm sáng lên ??n 2-3 tông màu cho hi?u ?ng
"KISSED BY THE SUN" tuy?t v?i.
2 - Có th? ???c s? d?ng trên ?? cho hi?u ?ng "SWEETEN THE BASE". Nó ??m b?o m?t
k?t qu? làm sáng cân b?ng và trung tính.
3 - N?u áp d?ng cho t?t c? các tóc, 'b?n s? có ???c m?t màu vàng sáng và ánh sáng t?
nhiên tuy?t v?i cho hi?u ?ng "SHINE &; GLOSS".
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BLONDE SEALER axit hóa s?a
?i?u tr? ?i?u hòa giúp ph?c h?i ?? pH c?a da ??u và tóc 'c?n thi?t sau m?i d?ch v? t?y
tr?ng.
BLONDE TONER Toning Kem
Kem d??ng da không ch?a amoniac cho tóc t?y. Có s?n trong b?ng màu g?m 5 s?c thái có
th? ???c tr?n l?n v?i nhau 'lý t??ng ?? trung hòa các ph?n x? không mong mu?n ho?c t?o
hi?u ?ng pastel.
B? ?I?U BI?N PH B? ?i?u bi?n pH
Nó ?c ch? s? làm sáng c?a melanin t? nhiên và t? nhiên hóa tác d?ng c?a màu oxy hóa.
Ch? c?n m?t vài gi?t là ?? ?? làm gi?m ?? ki?m c?a kem toning, tránh làm sáng tóc t?
nhiên. Công th?c làm giàu v?i CHROMALIGHT giúp gi? màu lâu h?n và b?o v? tóc kh?i
các quá trình oxy hóa do các y?u t? bên ngoài.
ACTIVATOR 5 VOL.  nh? t??ng oxy hóa
Nh? t??ng oxy hóa 5 vol / 1'5%. Máy dò ?n ??nh có công th?c ??c bi?t ?? ??m b?o hi?u
su?t t?i ?a khi ???c s? d?ng v?i các s?c thái BLONDE TONER tr?n v?i B? ?I?U BI?N PP.
?i?u này cho phép b?n ki?m soát t?t h?n vi?c làm sáng melanin t? nhiên.
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