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FRESHcolorat direct? 
Culoare proasp?t? este de ac?iune peliculogene marker cosmetice, f?r? amoniac. Ideal
pentru cei care se apropie pentru prima dat?, la culoare, pentru a acoperi primele culori de
p?r alb pentru barbati sau pentru cei care doresc s? p?streze culoarea lor, dar ad?ugând o
not? luminos ?i str?lucitor. Cu formula sa proiectat Vital Complex bazate Structura PH
Betaina ?i D - pantenol 6.5 confera parului o culoare str?lucitoare ?i neted? de la r?d?cin?
la vârf. Aceasta se aplic? în mod direct ?i are o durat? de aproximativ 8 sampoane.
Metoda  de utilizare :  cl?ti?i bine ?i pat parul, aplica produsul prin distribuirea în mod
egal, las? timp de 5-20 minute, în func?ie de structura firului de par si intensitatea culorii
pe care dori?i. Pentru a spori intensitatea culorii, recomandam folosirea unei surse de
c?ldur? sau a cre?te viteza obturatorului. Dup? ce declan?atorul cl?ti?i bine. Nu face un
?ampon în plus ?i a trece la cutelor. 

  Perfecton
Poser la pH acid 
Con?ine un set de substan?e active legate de p?r ?i de culoare pigmen?ilor, o combina?ie
care îmbun?t??e?te ?i înt?re?te structura p?rului. COLOR Perfecton este foarte
recomandat pentru a standardiza culoarea dup? o permanent, pentru a men?ine culoarea
str?lucitoare ?i vibrante de culoare, iar cel?lalt sau pentru cei care iubesc un produs
natural, care reflect? propria lor de par.
 Shades  diverse nuan?e pot fi amestecate împreun? pentru a cre?te pe termen nelimitat
reflexiile nedorite. Acesta este un produs gratuit trebuie amestecat cu ap? ?i amoniac.
Metoda  de utilizare :  dup? sp?larea p?rului dumneavoastr?, sau dup? mi?care
ondulatorie, se amestec? 250 ml de ap?, cu o cantitate de culoare Perfecton in functie de
nuanta pe care dori?i s? realizeze :
• ton de la 12 / 0 la 10 / 0 + 5 ml de ap? 250ml Perfecton
• Tone 9 / 0 250 ml ap? + 10ml Perfecton
• Tone 8 / 0 250 ml ap? + 15ml Perfecton
• ton de la 7 / 0 la 4 / 0 250 ml ap? + 20 ml Perfecton
Imprastiati amestecul direct din aplicator pe baza, lungimea ?i capetele.
Nu cl?ti?i ?i trece direct la cutelor. 
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