MELÍROVACÍ PRÁŠOK - 2 DIELY/ ODMERKY
OXIDANT - 2 DIELY/ODMERKY

SPECTRUM

SPECTRUM

ZMIEŠAVANIE

30vol/9% - maximálne 5 odtieňov, pre tmavšie základy.
Nikdy nepoužite 9% oxidant pri aplikácii na pokožku.

TÓNOVAČE - 1 DIEL/ODMERKU
Môžete použiť až 2 odmerky pre maximálne uloženie farby. Spectrum obsahuje 6 tónovačov. Pre jednoduché
PAMÄTAJTE: Teplé tóny posilnia blond tóny, nebudete mať žiarivý výsledok červený, oranžový alebo žltý ako
sa môže zdať pri miešaní.

APLIKÁCIA
Jedinečné zloženie Spectrumu vám dovolí použiť akúkoľvek metódu aplikácie( priamo na pokožku, na fóliu,

SPECTRUM

dôležité je aplikovať dostatočné množstvo, aby sa dostal produkt do vlasov.

Spectrum Presvetľovací a Tónovací Systém ponúka vášmu salónu všetko, čo potrebujete pre kreatívne

jedinečné efekty pre každého klienta, studenými, teplými alebo prírodnými tónmi.

VÝBER TÓNOV
Spectrum tónovače môžu potlačiť alebo posilniť teplý výsledok:

ČAS PÔSOBENIA
PAMÄTAJTE:
použiť všetky techniky melírovania.
Predhrejte Climazón alebo fén , vždy prekryte Spectrum sáčkom teda ak nepoužívate fóliu.
Nechajte pôsobiť 2 až 12 minút maximálne pod stredným teplom ( 40-42°C)
Kontrolujte vizuálne každé 3 až 4 minúty.

SPECTRUM MELÍROVACIA ČIAPKA

STUDENÉ TÓNOVAČE
PRÍRODNÝ
ZÁKLAD

DOMINANTNÉ PIGMENTY
VO VLASOCH

POUŽITE SPECTRUM
TÓNOVAČ

10, 9

ŽLTÝ

FIALOVÝ

8, 7, 6

ORANŽOVÝ

MODRÝ

5, 4, 3, 2, 1

ČERVENÝ

ZELENÝ

TEPLÉ TÓNOVAČE
ak chcete posilniť teplé tóny vo vlasoch.

OXIDANTY
30vol/9% - maximálne 5 odtieňov, pre tmavšie základy. Nikdy nepoužite 9% oxidant pri aplikácii na pokožku.

inštrukcii.

APLIKÁCIA NA POKOŽKU
DÔLEŽITÉ
NEPOUŽÍVAJTE TEPLO
• Neprekrývajte
• Nepoužívajte 9% Oxidant
• Nechajte pôsobiť do 12 minút. Vizuálne kontrolujte stiahnutie (melírovanie) počas doby pôsobenia.
• Vždy použite ochranné rukavice.
na suché vlasy.

OSTRÁNENIE

PAMÄTAJTE: Teplé Spectrum tónovače vytvoria jemné blond tóny. Nemusíte sa báť jasné červených, oranžových
alebo žltých tónov, ako sa môžu zdať zmiešané v miske.
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SPECTRUM

SPECTRUM
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Spectrum pracuje aj po uplynutí doby pôsobenia 12minút, ale ochrana DATEM PLUS sa zníži, potom produkt sa viac podobá tradičným melírom.
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