Farba nowej generacji 100ml HAIR COLOR

20,90 zł (brutto)
Farba w kremie dzięki której będziesz mieć olśniewający, a zarazem naturalny odcień włosów przy równoczesnym bezpieczeństwie
stosowania.
Cechy charakterystyczne:
- specjalna baza ochronna
- produkt jest mieszany z wodą utlenioną Nouvelle X-Chromatic 3%, 6%, 9% , 12%
- zasada tworzenia formuły 1:1 lub 1:2 dla farb z serii Megalift
Właściwości chemiczne:
wyważony dobór składników aktywnych: substancji koloryzujących, wodorotlenku amonu połączonego z nadtlenkiem tworzą
perfekcyjną formułę oddziaływania na włos, gwarantując zdrową strukturę, czego rezultatem jest intensywny i lśniący kolor.
Właściwości ochronne:
Podstawowym składnikiem produktu jest kompleks wysoce wyselekcjonowanych substancji kosmetycznych, wśród nich
POLYQUATERNIUM-6 , który wykańcza zabieg, chroni włosy, dodając im siły i blasku. Kompleks wzmacniających substancji tworzy bazę,
która stanowi ponad 90% farby w kremie.
Linia do koloryzacji X-Chromatic Nouvelle jest połączeniem systemów barwiących, które zapewniają:
- nadzwyczajny kolor nasycony, trwały i pełen blasku
- całkowita dbałość o strukturę włosa ( łagodna reakcja chemiczna)
- zbalansowana ochrona i wzmocnienie
- duży wybór odcieni dopasowanych do określonych kolorów
- możliwość rozjaśniania włosów naturalnych aż do 4 tonów
- duże możliwości rozjaśniania
- 100 % pokrycie włosów siwych
Stosowanie Farb Nowej Generacji Nouvelle:
Wybrać właściwy kolor farby posługując się kartą kolorów. Wycisnąć 50 ml farby (pół tubki) do szklanej lub plastikowej miseczki, dodać 50
ml wody utlenionej o odpowiednim stężeniu i mieszać aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Nakładać na suche, nieumyte włosy, zaczynając
od odrostów.

Czas pozostawienia na włosach:
25-40 minut – w zależności od zastosowanej mocy wody utlenionej X-chromatic. Po tym czasie nanieść niewielką ilość ciepłej wody na włosy,
rozprowadzić. Zmyć dużą ilością wody i umyć włosy szamponem po koloryzacji Dopocolore Nouvelle.
Stosowanie wody utlenionej:
3% - koloryzacja ton w ton lub przyciemnienie
6% - o 1-2 tony jaśniej
9% - o 2-3 tony jaśniej
12% - ponad 4 tony jaśniej
Megalift
Seria Ultra Blond (Super Schiarenti) Megalift ( farby: 900-901-902-12.0-12.20-12.8-12.00-12.01-12.013)
Dzięki farbom z tej serii rozjaśnienie jest możliwe do 4 tonów jeśli aplikowane są na włosy nie ciemniejsze niż jasny brąz.
Odcienie z tej serii mieszamy z wodą utleniona X-chromatic o stężeniu 9% lub 12 % zgodnie z pożądanym rezultatem.
Stosowanie: stosunek 1:2
Farba Nouvelle – Seria Ultra Megalift– 100 ml tubka ( 2 aplikacje)
Przykład: 50 ml farby Megalift + 100 ml kremowej wody X-chromatic o stężeniu 9% lub 12 % zgodnie z pożądanym rezultatem. Czas
pozostawienia na włosach: 45-55 minut
Wzmacniacz Koloru (000)Megalift
Farba wzmacniająca 000 powinna być stosowana z innymi farbami z serii Ultra Blond Megalift lub z jakimikolwiek innymi odcieniami, by
zwiększyć możliwość wzmocnienia koloru o jeden poziom jeśli jest to wymagane.
Stosowanie: 25 ml farby Nouvelle+25 ml Wzmacniacza Koloru (000)+50 ml kremowej wody utlenionej X-chromatic dla kolorów bazowych
lub 25 ml Farby z serii Ultra Blond Megalift + 25 ml Wzmacniacza Koloru (000) + 100 ml kremowej wody utlenionej X-chromatic o stężeniu
12 % dla serii Ultra
Seria Special Meches Megalift (90.01/90.02/90.32)
Specjalna seria kolorów stworzona by stonować rozjaśniane włosy lub do włosów wysoce rozjaśnionych
Stosowanie: stosunek 1:2 z użyciem kremowej wody utlenionej X-chromatic o stężeniu 3%
Czas pozostawienia na włosach: 15-25 minut
Intensyﬁkatory
Kolory Farb Nouvelle New Genertion mogą być rozszerzone przez zastosowanie Intensyﬁkatorów, które są specjalnymi intensywnymi
reﬂeksami odcieni w celu wzmocnienia i intensyﬁkacji efektu kolorystycznego.
Odcienie
Czerwony(066)- Miedziany(044)- Złoty Miedziany(034)- zmieszać z odcieniami czerwonymi, miedzianymi i złotymi
Czerwony Mahoń(065)- Fioletowy (022)-Niebieski(088) – zmieszać z odcieniami mahoniowymi, ﬁoletowymi i naturalnymi
Stosowanie: Intensyﬁkatory są stosowane w różnych ilościach (15/30ml) na każde 50 ml farby Nouvelle New Genertion + 50 ml kremowej
wody utlenionej X-chromatic o stężeniu 3%, 6%, 9% czy 12% zgodnie z pożądanym rezultatem końcowym. Ilości zastosowane nie oblicza się
w mieszance z woda utlenioną.
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

