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  COLOR FRESH
directe kleuring 
Color Fresh is de actie - filmvormende cosmetische markeerstiften, zonder ammoniak.
Ideaal voor diegenen die bijna voor de eerste keer, om de kleur, de eerste witte haren
kleuren voor mannen of voor degenen die graag hun kleur behouden, maar het toevoegen
van een vleugje helder en glanzend te dekken. Met zijn formule ontworpen Vital Complex-
structuur gebaseerd PH Betaine en D - panthenol 6.5 geeft het haar een heldere kleur en
glad van wortel tot punt. Het wordt direct toegepast en heeft een duur van ongeveer 8
shampoos.
 wijze van gebruik :  spoel goed af en dep je haar, het product toe te passen door het
verspreiden van gelijkmatig, laat gedurende 5-20 minuten, afhankelijk van de structuur van
het haar en de intensiteit van de kleur die je wilt. Om de intensiteit van de kleur te hebben,
raden wij het gebruik van een warmtebron of verhoog de sluitertijd. Nadat de ontspanknop
goed spoelen. Heeft een extra shampoo niet te maken en ga verder met de vouw. 

  Perfecton
Poser bij zure pH 
Bevat een set van werkzame stoffen in verband met het haar en kleurpigmenten, een
combinatie die de haarstructuur verbetert en versterkt. COLOR Perfecton wordt ten
zeerste aanbevolen om de kleur te standaardiseren na een permanent, om de kleur helder
en levendig van kleur en de andere een of voor wie houdt van een natuurlijk product dat
hun eigen haar weerspiegeld houden.
 Shades  de verschillende tinten kan worden samen gemengd om voor onbepaalde tijd
ongewenste reflecties te verhogen. Het is een gratis product moet worden gemengd met
water en ammoniak.
 wijze van gebruik :  na het wassen van je haar, of na golving, meng 250 ml water met
een hoeveelheid van Perfecton kleur, afhankelijk van de schaduw die u wilt bereiken :
• toon vanaf 12 / 0 tot 10 / 0 + 250 ml water 5 ml Perfecton
• Tone 9 / 0 250ml water + 10ml Perfecton
• Tone 8 / 0 250ml water + 15ml Perfecton
• toon vanaf 7 / 0 tot 4 / 0 250ml water + 20ml Perfecton
Spreid het mengsel direct van de applicator op de basis, de lengtes en uiteinden.
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Niet uitspoelen en direct doorgaan naar de vouw. 
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