Rozjaśniacz Bleach 500g - ESLABONDEXX

69,00 zł (brutto)
Olśniewający blond i zdrowe włosy! Dziś to możliwe dzięki ESLABONDEXX BLEACH, proszkowi
rozjaśniającemu ze wzbogaconą formułą Eslabondexx, zapewniającą nadzwyczajny efekt i
maksymalną
ochronę. Produkt, dostosowany do każdej techniki rozjaśniania, pozwala rozjaśnić włosy aż o 7 tonów i
przeprowadzić kilka zabiegów rozjaśniania w ciągu dnia*, utrzymując włosy w szczytowej formie.
*Dotyczy zabiegów (maksymalnie trzy rozjaśniania) wykonanych na zdrowych włosach; przed
przystąpieniem do kilkukrotnego rozjaśniania włosów, należy wziąć pod uwagę ewentualne,wcześniej
przeprowadzone zabiegi fryzjerskie. ESLABONDEXX BLEACH to rewolucyjna koncepcja rozjaśniania:
jednocześnie rozjaśnia, chroni i odbudowuje włosy. To pierwszy na rynku rozjaśniacz w proszku,
zawierający kwas maleinowy, który wnikając do wnętrza włosa wiąże się z jego strukturą keratynową
w
ramach aktywowanego przez PVP procesu polimeryzacji. Dzięki temu włosy zyskują dodatkową
odporność i ochronę. SPOSÓB UŻYCIA: ESLABONDEXX BLEACH stosuje się jak tradycyjny rozjaśniacz
do
całkowitego lub częściowego (pasemka, balejaż, itp.) rozjaśnieniawłosów. Mieszanka: Połączyć w
niemetalowej miseczce ESLABONDEXX BLEACH z kremem utleniającym w następujących proporcjach:
1 część proszku rozjaśniającego ESLABONDEXX BLEACH; - 2 części kremu utleniającego
ESLABONDEXX
SMOOTH CATALYST o stężeniu 10/20/30/40 vol. (3%/6%/9%/12%); stężenie zależy od wybranego tonu
rozjaśnienia. Wymieszać aż do uzyskania jednolitej, kremowej konsystencji. Nakładanie: Nałożyć
standardową techniką na suche, nieumyte włosy. Czas pozostawienia na włosach: od20 do 50 minut w
zależności od wyjściowego koloru włosów, planowanego stopnia rozjaśnienia, stanu włosów,
zastosowanej techniki, temperatury pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany zabieg oraz
stężenia

i ilości oksydantu.

RODZAJ ZABIEGU PROPORCJE MIESZANKI

CZAS ZOSTAWIENIA
NA WŁOSACH

Rozjaśnienie

Eslabondexx Bleach 50 g +
Eslabondexx Smooth Catalyst
10/20/30/40 vol. 100 ml

30-50 minut

Pasemka

Eslabondexx Bleach 25 g +
Eslabondexx Smooth Catalyst
10/20/30/40 vol. 50 ml

20/50 minut

Dekoloryzacja

Eslabondexx Bleach 25 g +
Eslabondexx Rescue Shampoo 5
ml + Eslabondexx Smooth
Catalyst 10 vol. 50 ml

20/40 minut

Po odczekaniu należnego czasu spłukać i umyć włosy szamponem ESLABONDEXX RESCUE SHAMPOO.
Następnie nałożyć ESLABONDEXX 2.AMPLIFIER. W przypadku przeprowadzania kilkakrotnego
rozjaśniania, nie spłukiwać włosów pomiędzy kolejnymi zabiegami, tylko usunąć nadmiar produktu
przy
pomocy grzebienia.

