Farba półtrwała 60ml PASTISS

21,00 zł (brutto)
Pastiss – to linia farb półtrwałych z pomocą której można uzyskać delikatne pastelowe kolory : pasemka w modnych odcieniach , które
delikatnie i powoli bledną byś mogła swobodnie zmieniać kolor na jaki chcesz.
Cechy farby:
- farba półtrwała
- delikatna - nie zawiera alergizujących parafenylenodiaminy (PPD) ani resorcinolu
- delikatne, miękkie odcienie, dostępne w 6 odcieniach plus Diamentowy
- stopniowo uwalnia pigment gwarantując miękkie, świetliste pasemka
- niska zawartość pigmentu nadaje włosom delikatnego, nieagresywnego odcienia
- odpowiedni balans pomiędzy kremową konsystencją, a ilością pigmentu zapewnia miękkość tonów i bogactwo odcieni
Dostępne odcienie farb PASTISS:
- Diament – do nadawania czystości koloru i blasku
- Wisteria – delikatny dotyk subtelności
- Orchidea – ponadczasowa elegancja
- Pastelowy róż – świeżość wiosny
- Zielona herbata – przyjemna energia
- Pastelowy niebieski – intensywna dawka relaksu
- Turkus – głębokie uczucie spokoju
Stosowanie:

- Stosunek stosowania 1:1
przykład: należy wziąć 30 ml wybranego odcienia + 30 ml katalizatora utleniającego Pastiss ,wymieszać dokładnie , nałożyć na suche pasma
włosów na 5 do 15 minut w zależności od pożądanego efektu , po czym zmoczyć, spienić i zmyć . Dalej postępować jak zazwyczaj
- Aby uzyskać efekt wyrazistego blasku należy zastosować samodzielnie odcień Diamond (bez odcienia)
- Aby złagodzić intensywność kolorów i uzyskać je w odcieniach bardziej „rozmytych” należy zastosować wybrany kolor bazowy (jeden z
sześciu) i połączyć go z kolorem Diamond w proporcji :15 ml +15 ml
Efekt końcowy uzależniony będzie od koloru bazowego włosów. Farby Pastiss mogą być używane na włosach od jasnych blondów aż do
brązów, ale z różnymi efektami końcowymi:
- baza na poziomie 5 lub niżej – efekt tonowania
- baza na poziomie 8 lub niżej – intensywne pastelowe odcienie
- na każdej bazie – od jasnych blondów aż do brązów – świetliste wielokolorowe efekty
Postępować zgodnie z zaleceniami użycia. Unikać kontaktu z oczami. Jeśli produkt dostanie się do oka należy natychmiast przemyć dużą
ilością wody. Zaleca się używanie rękawiczek ochronnych. Może powodować reakcje alergiczne. Zalecane wykonanie testu na wrażliwość.
Spłukać włosy dużą ilością wody po użyciu. Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do stosowania na brwi i rzęsy.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego

