BARVA NA VLASY
GET THE COLOR 100 ml – krémově gelová permanentní barva na vlasy
Barvení s barvou Get the Color přináší potěšení z lesklých a brilantních barev vlasů. Nová technologie barvení
poskytuje profesionální výsledky i v okamžiku, kdy je barvení klasickou barvou nedostačující. Mladá a
dynamická barva na vlasy dokáže díky svým vlastnostem uspokojit požadavky barvení i v komplikovaných
případech. Výsledné barvení splňuje veškeré nároky na barvící službu vysoké profesionální úrovně. Krémově
gelový základ barev s obsahem jablečného extraktu a pšeničných proteinů pro výživu a ochranu vlasů, nízký
obsah amoniaku snižuje bobtnání kutikuly, čímž jsou vlasy méně namáhány.
Přesné vyvážení poměru všech základních složek a jejich kontrolovaná kvalita stabilizuje barevné odstíny, které
neblednou a zůstávají brilantní po dlouhou dobu. Více pigmentů je dopraveno do nitra vlasu díky složkám
zaručujících hlubokou penetraci. Vlasy získávají extrémní lesk a brilantnost.
Barva GET THE COLOR :
+ je jednoduchá na míchání
+ jednoduše se umývá a odstraňuje

+ je jednoduchá na aplikaci
+ její působení je vždy stejné, bez překvapení.

Základní charakteristika: krémově gelová oxidační barva, obsah tuby 100 ml, 70 odstínů, míchání 1:1,5 – supersvětlé
odstíny 1:2 .
Doba působení: doporučená doba působení je 35 minut. V případě použití zesvětlovacích odstínů doporučujeme
prodloužit dobu působení s použitím silnějšího oxidantu. Např: 6% oxidant > 35 minut, 9% oxidant > 40 minut.
Pro sérii superzesvětlovací je doba působení 45 minut s 12% oxidantem.
Návod na použití : v plastové misce smíchejte požadovaný odstín s krémovým oxidantem ELGON v poměru 1:1,5
(např. 50 ml barvy + 75 ml oxidantu). Nepoužívejte kovové nástroje a pomůcky. Barvu nanášejte jednotně pro
optimální krytí všech vlasů. Na konci doby působení lehce emulgujte a umyjte šamponem ELGON na barvené
vlasy.
Barvení odrostů: směs naneste na kořínky, nechejte působit 20-25 minut, poté aplikujte barvu až do konečků a
nechejte působit zbylých 10 minut. V případě silně vybledlých konečků aplikujte směs do konečků dříve.
První barvení přírodních vlasů a nebo vlasů s odrosty většími jak 3 cm: barvu aplikujte po délce do konečků vlasů.
Nechejte působit 15 minut. Odstraňte barvící směs z vlasů, připravte novou směs, kterou naneste od kořínků až
po konečky. Nechejte působit 30 minut.
Bližší informace získáte na www.elgon.cz nebo na www.getthecolor.cz

