
Hårfarve Professionel

Innovativ formel beriget med naturligt beskyttende midler (bivoks,C-Vitamin) giver farvning og flotte reflekser. Blandingen oxyderende emulati-

on og REMEDY-creme garanterer, at de grå hår dækkes fuldstændigt, garanterer utrolig holdbarhed og efterlader håret blødt og naturligt.  

       

TILBEREDNING 

Bland én del creme og halvanden del oxyderende emulsion(Beize) i den på forhånd valgte creme i en beholder, som ikke må være af metal. 

           

FØRSTE PÅFØRING 

Påfør præparatet på tørt hår, 2 cm fra hårrødderne og til hårspidserne. Lad præparartet sidde i 10-15 minutter. Påfør det derefter på hårrødderne 

og lad det sidde i endnu 15 -20 minutter  

       

FARVNING AF UDGRONINGER 

Tilbered den øskede blanding og påfør kun præparatet på udgroningen. Lad det sidde i 20-25 minutter. Påfør derefter på hele hårets længde og 

spidser og lad det sidde i ca. 10 min. Fortynd eventuelt med lunkent vand  

       

HVOR LÆNGE PRÆPARATET SKAL SIDDE

- Farv affarvet hår for at gøre én nuance mørkere: Oxyderende Emulation 10 vol. (3%). skal sidde 30 min

- Farv affarvet hår for at farve nuance på nuance: Oxyderende Emulation 20 vol. (6%). skal sidde 30 min

- For middel lys farvning (2 eller 3 nuancer): Oxyderende Emulation 30 vol. (9%). skal sidde 30 min

- For meget lys farvning (3 eller 4 nuancer): Oxyderende Emulation 40 vol. (12%). skal sidde 45 min  

       

VIGTIGT

De angivende tider for, hvor længe præparatet skal sidde for hver specifikke påføring  skal halveres i tilfælde af permanentet eller affarvninger.

       

SLUTBEHANDLING 

Når præparatet har siddet tilstrækkeligt tid, skylles  håret med lunkent vand. Vask med en speciel 

efter farvning-shampoo. Det neutrale korrigerende middel af sidste nye generation gær det muligt, 

at lysne enhver farvenuance med én tone.  

       

Anvend plastikhandsker.                        

Skal opbevares utilgængeligt for børn.  

Sælges kun til erhvervsudøvere og andre personer med kendskab til hårfavning og på eget ansvar.

SE OGSÅ BRUGSANVISNINGEN PÅ INDERSIDEN AF KARTONEN

OG PÅ FARVEKORTET


