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FANOLA MÀU
th??ng tr?c màu kem v?i Ginko Biloba

Tóc chuyên nghi?p màu kem. ??m b?o màu s?c t? nhiên hoàn h?o cho m?t ph?m vi b?o
hi?m t?t c? tóc tr?ng. S? ?a d?ng c?a màu s?c m?nh m? và các ph?n x? tuy?t v?i ?? nh?n
ra lâu dài. Phong phú v?i ch?t ch?ng oxy hóa và b?o v? hành ??ng ' Ginkgo Biloba làm
gi?m hi?n t??ng nh?y c?m ?? b?o v? t? nhiên c?a c?u trúc c?a tóc và da ??u.

s?c: FANOLA màu có s?n trong 124 s?c thái.

h??ng d?n s? d?ng: pha tr?n trong m?t container phi kim lo?i 50 ml 75 ml hydrogen
peroxide kem th?m v?i Fanola ??nh tr??c kh?i l??ng (tr?n t? l? 1:1 ' 5) ' cho ??n khi kem
m?n. Super-sét lo?t nó nên ???c tr?n l?n trong liên quan ??n
1:2 pha v?i th?m hydrogen peroxide 40 vol (12%).

• Màu s?c giai ?i?u trên giai ?i?u và màu tóc t?y tr?ng ho?c BLEACHED: 3 ' 5 vol (mùi
th?m bleach ?? 1' Fanola 05%). T?c ?? màn tr?p 20/25 phút.
• NÁM và màu c?a m?t giai ?i?u: hydrogen peroxide (6%) ??n 20 th?m Fanola vol. Th?i
gian ph?i sáng 30/40 phút.
• Thang máy và hai tông màu: hydrogen peroxide 30 vol (9%). ?? Fanola th?m Th?i gian
ph?i sáng 30/40 phút.
• NÁM và màu c?a ba màu: hydrogen peroxide 40 vol (12%). ?? Fanola th?m Th?i gian
ti?p xúc 45 phút.
• 4/5 LIGHTENING tông: s? d?ng dòng Super-sét v?i hydrogen peroxide ?? 40 vol (12%).
Fanola th?m T?c ?? màn tr?p 40/50 phút cho các regrowths.

?óng gói: 100 ml ?ng.
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