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COLOR.IT - CH?T MàU KEM
v?i d?u ôliu chi?t xu?t th?c v?t mà không có amoniac và không có parafenilendiammina

M?t s? hóa ch?t nh? ammonia và parafenilendiammina, ???c s? d?ng ?? s?n xu?t thu?c
nhu?m tóc có th? gây ra các b?nh ngoài da và b?nh ???ng hô h?p.
COLOR.IT ?ã thay th? ammoniac v?i Monoethanolamine và parafenilendiammina v?i
Diaminotoluene sulfate (phân t? c?a th? h? m?i) do ?ó làm gi?m kh? n?ng d? ?ng và ?
nóng.
Nó ??m b?o s? tôn tr?ng t?i ?a ?? b?o v? c?u trúc tóc.
Vi?c s? d?ng ??c quy?n c?a các thành ph?n ho?t ??ng và ch?t màu ch?t l??ng cao, ??m
b?o màu s?c phù h?p và s?c thái màu lâu dài, mãnh li?t và r?c r? và ?? bao ph? ??y lông
màu xám. S? k?t h?p c?a ch?t màu KEM và S?a oxy hóa COLOR.IT trong kem, cho phép
?? có ???c m?t h?n h?p và m??t mà m?m m?i, d? áp d?ng và lan r?ng, ?? nhanh chóng và
d? dàng. Các nghiên c?u liên t?c nh?m t?o ra s?n ph?m k?t h?p th?c ti?n, tôn tr?ng c?u
trúc t? nhiên c?a tóc và k?t qu? xu?t s?c, d?n ??n vi?c xây d?ng kem màu v?i d?u th?c v?t
chi?t xu?t COLOR.IT ô liu. H??ng th?m nh? c?a nó làm cho vi?c s? d?ng d? ch?u, ??m b?o
m?t màu ??ng nh?t, t??i sáng và m?n trong t?ng s? ??i v?i tóc.
Shades có s?n trong 30 màu trong phim :
- T? NHIÊN: 1.nero, 3.castano 4.castano t?i, 5.castano rõ ràng, 6.biondo t?i, 7.biondo,
8.biondo rõ ràng, 9.biondo rõ ràng;
- ??NG : ??ng 4.4.castano, ??ng vàng 8.43.biondo rõ ràng, ??ng 7.44.biondo c??ng ??
cao, 6.4.biondo ??ng t?i ;
- PURPLE : 4.22.castano Irise c??ng ?? cao, rõ ràng 5.22.castano Irise
d? d?i- RED : 4.62.castano ?? Irise, 5.66.mogano b?c l?a, mãnh li?t 5.55.castano g? g? rõ
ràng, g? g? ?? 5.56.castano rõ ràng, 7.66.biondo sâu màu tím, ánh sáng g? g?
8.52.biondo Irise ;
- VÀNG VÀ BROWN : 5.003.castano sô cô la t? nhiên ánh sáng, ánh sáng 5.3.castano
vàng, màu nâu s?m 6.003.biondo t? nhiên, 6.3.biondo vàng ??m, thu?c lá 7.003.biondo t?
nhiên, 7.33.biondo mãnh li?t ánh sáng vàng h?nh nhân 8.003.biondo t? nhiên,
9.003.biondo m?t ong t? nhiên rõ ràng, 9.3.biondo vàng rõ ràng
. ph??ng pháp s? d?ng : Trong m?t container phi kim lo?i, pha m?t ph?n và m?t ph?n
kem và m?t n?a s? oxy hóa kem nh? t??ng
.- ?ng d?ng ??u tiên : phân ph?i ??ng ??u h?n h?p thu?c nhu?m ?? dài và k?t thúc c?a tóc
chu?n b?, ?? trong kho?ng 10 phút. Sau ?ó l?i chu?n b? cùng h?n h?p màu và lây lan ??ng
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??u trên r? c?ng có, tùy thu?c vào th?i gian ph?i sáng thêm 30 phút.
- Retouch : phân ph?i ??ng ??u h?n h?p trên ???c chu?n b? s? phát tri?n thu?c nhu?m tóc,
quan sát t?c ?? màn tr?p 30 phút. N?u c?n thi?t, cho toning ?? dài và l?i khuyên m?t vài
phút tr??c khi k?t thúc th?i gian ph?i sáng làm ?m v?i m?t bình x?t và áp d?ng các màu s?c
v?n nh? hoá t?t c? m?i th?.
Luôn luôn gi?m m?t n?a th?i gian cài ??t sau khi v?nh vi?n ho?c b? ??i màu Sau th?i gian
ph?i sáng, nh? nhàng r?a s?ch tóc v?i n??c ?m, m?t lo?i d?u g?i và m?t m?t n? chua.
C?nh báo: màu kem COLOR.IT ???c hi?u ch?nh cho m?t t? l? 70% c?a tóc tr?ng. H?n 70%
s? d?ng m?t giai ?i?u t?i h?n (ví d?, ?? có ???c m?t s? d?ng 7 6).
gói :. ?ng 100 gr
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