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CARMEN
màu s?c ??u tiên trong quá trình oxy hóa extols flecks

màu s?c ??u tiên trong quá trình oxy hóa extols flecks và ?? sáng nh? ph?n ánh
Magn h? th?ng
L?y c?m h?ng t? nhi?u x? ánh sáng , kinh nghi?m CARMEN cho phép b?n ki?m soát màu
s?c và các bi?n th? vô h?n trong m?t cách hoàn h?o.
S? k?t h?p c?a nh?ng kinh nghi?m trong màu , Eugene Perma phòng thí nghi?m , th?c s?,
?ã c? g?ng phát tri?n chói và t?a sáng
trong vi?c xây d?ng c?a các màu s?c c?a CARMEN. H? th?ng ph?n ánh Magn , ràng bu?c
sáng t?o m?t c? th? và ?? t? amoni
m?t ch?t ch?ng oxy hoá ??i lý cho phép t?ng ?áng k? các thu?c nhu?m và các bóng c?a
CARMEN. Kem c? s? là giàu ch?t béo derivates t? ch?t chi?t xu?t t? th?c v?t CARMEN
thu?c nhu?m khu?ch tán ??ng ??u vào Trung tâm c?a tóc s?i b?o t?n b? phim hydrolipidic.
Thu hút b?i các s?i keratinous ph?n ánh Magn h? th?ng fastens nh? m?t nam châm ?? b?
m?t c?a tóc ?? t?o thành m?t v? b?c mà ph?n ánh ánh sáng và khu?ch ??i màu và t?a
sáng.
K?T QU?
• th?ng hoa c?a ph?n x?;
• c?c t?a sáng;
• b?o hi?m c?a Ma ??n 100%;
• lâu dài màu;
• 3 th?i gian thêm m?m m?i;
• + c?i thi?n 70% trong districamento.
CARMEN là c?ng , có m?t n??c hoa ???c t?o ra b?i m?t profumista l?n Grasse, trong các
ph?i h?p ch?t ch? v?i colorist. V? ng?t c?a ?ào ?i kèm v?i vi?c chu?n b? ?? d?n ???ng ,
trong, bó hoa tr?ng, tinh t? ho?c trong màn tr?p nh?t v?i các ghi chú tinh t? c?a x? h??ng.
M?t liên minh tinh t? và tinh t? v?i h?p d?n b?ng cách s? d?ng s?n ph?m.
màu: m?t danh m?c ??u t? r?ng l?n c?a s?c thái 96 chia thành 10 + 6 lo?t , chromatique,
và ph?m vi t? nhiên 2: t? nhiên l?nh , t? nhiên, g? G? , IRISÈ , Vàng VIOLON , BLUE ASH
BROWN, ROSSI, , SUPER t?y tr?ng là AUBURN.
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h??ng d?n s? d?ng: các s?c thái t? nhiên và ph?n ánh s? pha tr?n 1 + 1 v?i ch?n
OXICREAM. H?n h?p c?a s? l?a ch?n b? ?nh h??ng b?i % ma:
• T? 0 ??n 50% c?a mái tóc màu tr?ng: ch?n giai ?i?u + 20 OXYCREAM vol.
• T? 50 ??n 100% c?a mái tóc màu tr?ng: ch?n giai ?i?u + t? m?t ph?n t? ??n m?t n?a c?a
các c? s? cao cùng m?t giai ?i?u + 20 OXYCREAM vol.
N?u b?n mu?n màu s?c có xu h??ng m?t s? pha tr?n s? ph?n ánh vàng v?i t? nhiên.
N?u b?n mu?n màu s?c có xu h??ng m?t s? ph?n ánh l?nh tr?n v?i t? nhiên l?nh. Làm
sáng lên ??n 3 tông màu v?i OXYCREAM ??n 30 vol.
Làm tr?ng siêu pha tr?n 1 + 3 v?i ch?n OXYCREAM. 1000 lo?t làm sáng lên ??n 4 , 5 t?n
v?i OXYCREAM ?? 40 vol và áp d?ng ch? trên tóc t? nhiên.
Lo?t 2.000 làm sáng lên ??n 4 , 5 t?n v?i OXYCREAM ?? 40 vol và áp d?ng trên 60% ho?c
h?n c?a mái tóc màu tr?ng.
Màu s?c (màu tím xanh màu xanh lá cây màu vàng cam ??) nâng cao ho?c vô hi?u hóa
m?t nuance Carmen.
Chu?n b? h?n h?p ban ??u c?a Carmen 1 + 1 (60 ml c?a màu ?ã ch?n + 60 ml
OXYCREAM ?? vol. 20 ho?c 30). Thêm 1/4 (30 ml) trong m?t n?a (60 ml) c?a màu s?c
???c l?a ch?n mà không c?n thêm ôxy. ?? l?i trên cho 30 phút. V?i m?t t? l? ph?n tr?m cao
c?a mái tóc màu tr?ng, b?n có th? mu?n thêm màu s?c ch? khi chuy?n ??i chi?u dài ?
??nh.
?óng gói: 60 ml ?ng.
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