KAARAL PŘEDSTAVUJE NOVOU ŘADU
BLONDE ELEVATION CHARCOAL.
ZE SRDCE UHLÍ ZÍSKÁTE SVĚTELNOU
EXPLOZI STUDENÉ, ČISTÉ A SVĚTLÉ
BARVY JAKO DIAMANT.

ATTIVO PRINCIPALE
AKTIVNÍ PRVKY/PRVOTŘÍDNÍ UHLÍ
Je to nejčistší typologie rostlinného uhlí. Díky intenzivní barvě
a jeho revitalizačním vlastnostem provádí synergickou činnost
tónování a výživy. Černé uhlí působí jako doplňková barva tím,
že pohlcuje podtóny červené/oranžové barvy a zároveň poskytuje
neutralizaci a ochranu.

Jeho čisticí schopnost dělá složení ještě výkonnější pro regeneraci vlasů
a ochranu pokožky při každém dalším ošetření.
Neobsahuje parabeny, sulfáty a respektuje životní prostředí.
100% VEGANSKÉ.

ODBARVOVACÍ KRÉM S ČERNÝM UHLÍM
Odbarvovací krém poslední generace je charakterizovaný černou
a krémovou texturou, je obohacený o cenné zvláčňující vlastnosti
arganového oleje a neutralizační vlastnosti černého uhlí.
Zesvětluje až o 9–10 stupňů. Je vhodný pro odbarvení na
přirozenou blond barvu, chladné světlé tóny nebo popelavě
šedou. Stačí jedna aplikace. Můžete ho použít pro všechny druhy
odbarvování. Nestéká ani nepění. Smíchejte v poměru: 1:2 (30 g
krému + 60 ml oxidační emulze 10, 20, 30 nebo 40 vol.).

VELIKOST: 250 g

TÓNOVACÍ ŠAMPON S ČERNÝM UHLÍM
Bílým a šedým vlasům dodá lesk a kontrastním odstínem
překryje oranžovo žluté odlesky. Je bohatý na vitamíny,
minerály a antioxidanty a neobsahuje parabeny, silikony
ani sulfáty. Jeho složení je vhodné i pro vegany.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Nasaďte si rukavice na jedno použití a naneste
šampon na mokré vlasy. Nechte působit 2 až 3
minuty, vmasírujte a nakonec spláchněte.
Dle potřeby opakujte.

VELIKOST:

300 ml, 1000 ml

TÓNOVACÍ MASKA S ČERNÝM
UHLÍM BOHATÁ NA VITAMÍNY
...minerály a antioxidanty. Zvýrazní krásu vlasů a zároveň
odstraní nežádoucí oranžovo žluté odlesky. Aktivní prvky vlasy
regenerují a vyživují. Působí do hloubky a dodávají vlasům
objem a lesk. Maska neobsahuje parabeny, silikony ani sulfáty
a její složení je vhodné i pro vegany.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

nasaďte si rukavice na jedno
použití a naneste na mokré
vlasy. Nechte působit 3 až 5
minut, vmasírujte a nakonec
spláchněte.

VELIKOST:

300 ml, 1000 ml

PROCES ZESVĚTLOVÁNÍ
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Chvíli balení promačkávejte, aby
došlo ke smíchání všech látek
a k aktivaci vyživujících složek.
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V nekovové nádobě smíchejte 1
díl odbarvovacího krému a 2 díly
oxidantu. Množství krému závisí na
požadované službě a délce vlasů.

3

Naneste na suché, neumyté vlasy
a dávejte pozor, aby se směs
nedostala na pokožku hlavy.

TIPY

4
Nechte působit, dokud
nedosáhnete požadovaného
zesvětlení, ale ne více než
45 minut.

5
Po uplynutí doby působení
promasírujte a dostatečně
opláchněte. Umyjte důkladně
speciálním šamponem, abyste
odstranili veškeré zbytky produktu.

Zesvětlení odbarvovačem je
postupné a doba působení se liší
podle struktury vlasu a teploty
v místnosti. Proto doporučujeme
stupeň zesvětlení často kontrolovat.
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