KOLESTON PERFECT
ყველაზე სუფთა ფერი.
KOLESTON PERFECT

WHAT
ITIS

Koleston Perfect არის პერმამენტული საღებავი
რომელიც გამოიყენება Welloxon Perfect ახალ
გამხსნელებთან ერთად. 4%, 6%, 9%, 12% and 1.9%
Welloxon Perfect Pastel პასტელური შეღებვისთვის.
■ ხაზები: სუფთა ნატურალური, მდიდარი ნატურალური,
აქტიური წითელი, ღრმა ყავისეფრი, განსაკუთრებული
ქერა და გასაკუთრებული მიქსი

■ ღებავს 100% ჭაღარას.
■ მარტივად აპლიკაციის შესაძლებლობა, რომელიც
იძლევა ზუსტ ფერს, გამუქების, გაღიავების თუ
იგივე ფერის შეღებვის შემთხვევაში.
■ აქტიური წითელი, ხანრძლივი წითელი ფერის
შედეგი.

HOWTO
USEIT

შერევა სუფთა ნატურალური, მდიდარი ნატურალური, აქტიური წითელი, ღრმა ყავისეფრი

თმაზე დაყოვნების დრო

1 :1

30-40 წთ

შეურიეთ 60მგ Koleston Perfect + 60მლ გამოიყენეთ 12%

15-20 წთ კლიმაზონით

Welloxon Perfect 3 საფეხურით გაღიავებისთვის 9%
Welloxon Perfect 2 საფეხურით გაღიავებისთვის

გამოიყენეთ 6% Welloxon Perfect, ერთი საფეხურით განსხავებულ ტონზე, ჭაღაrის შეღებვის და
ასევე იგივე საფეხურზე შეღებვს დროს.
გამოიყენეთ 4% Welloxon Perfect ასევე მუსაობს ტანურალური ფერის მიღების დროს და მაშინ
როდესაც ვღებავთ იგივე საფეხურზე თმას და არ გვაქვს ჭაღარა თმა. .

შერევა SPECIAL BLONDE

დაყოვნების დრო

შერევის პრინციპი

50-60 წთ კლიმაზინის გარეშე
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25-30 წთ კლიმაზონით

შეურიეთ 60მგ Koleston Perfect Special Blonde + 120მლ Welloxon
Perfect. გამოიყენეთ 12% 4-5 საფეხურით გაღივებისთვის 9% 3
საფეხურით გაღავებისთვის.

PRODUCT
INNOVATION
USAGE

ME+ არის ინოვაციური განსაკუთრებული ფორმულა, რომლსაც მომავლის მოლეკულა ეწოდება. . ეს არის ერთაერთი მოლეკულა
რომელმაც ჩაანაცვლა მისი წინამორბედი მოლეკულები ppd და ptd, მოლეკულა ამ ცირებს ალერგიის რისკს შეღებვის დროს.
ყველა ტიპის შეღებვის დროს

გამუქება/ტონი-ტონში

ლამინირება

ადამიანი არის თუ არ არის ალერსიული თმის საღებავზე აუცილებელია ტესტი.
მიუხედავად იმისა, რომ შემცირებულია ახალი ალერგიის განვითარების რისკი, მაინც რჩება ალერგიული რეაქციის რისკი,
რომელიც შეიძლება მძიმე იყოს. ყოველთვის შეასრულეთ ალერგიის განგაშის ტესტი, თითოეული შეღებვი წინ.
მკაცრად დაიცავით უსაფრთხოების ინსტრუქციები და გაიარეთ კონსულტაცია.
თუ თქვენს კლიენტს ოდესმე განიცდიდა ალერგიული რეაქცია თმის საღებავებზე, არ უნდა გამოიყენოთ საღებავი.

ფერის კორექცია

ფერის განახლება

KOLESTON PERFECT
დამატებითი სერვისები
მაქსიმალურად გაზარდეთ კლიენტების პოტენციალი.
PUREBALANCING
SERVICES
PURE SOFT BALANCE
დამატებითი ელფერი

PURE INTENSEBALANCE
განაახლეთ ფერი რათა
მიიღთ თანაბარი შედეგი
ძირიდან შუა და ბოლო
ნაწილებზე (სიღრმე & ტონი)

როგორ შევინარჩუნოთ სიგრძეზე ფერი დიდი ხნით, გთავაზობთ რამოდენიმე სახის სერვისს
სხვადასხვა შემთხვევებისთვის..
თმაზე საღებავის დაყოვნების დროის გახვლის შემდეგ
(განსაკუთრებით განსაკუთრებული ქერას შემთხევაში)სიგრძეს
ვანოტივებთ 100მლ თბილი წყლით და ძირზე დადებულ
საღებავს გადმოვვარცხნით სიგრძეზე.
შერევის პროპოორცია
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PUREGLOSSING
სწრაფი სერვისი, ფერის და
კაშკაშა ბრწყინვალების
გასაძიერებლად , შეღებვის
სერვისებს შრის ვიზიტის
დროს..

შეურიეთ 1 წილი თქვენთვის
სასურველი ფერი 2 წილი Welloxon
Perfect 1.9%..
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+ Wellaplex

შემდგომი მოვლა
საშუამელას მგცემთ PH-ის
აღდგენასა და ფერის
დიდი ხნით შენარჩუნებაში.

დაყოვნების დრო

10-15 წთ

შეურიეთ 1 წილი სასურველი ფერი და 2 წილი Welloxon Perfect
1.9% + 2მლ WELLAPLEX N°1 ყველა 30 გრამ საღებავში.

ჩამობანეთ მხოლდო წყლით. დაადეთ
WELLAPLEX N°2 სტაბილიზატორი 10 წთ

შერევის პროპოორცია

დაყოვნების დრო

1 :1 :1

ლამინირება
5-10 წთ

1 წილი Koleston Perfect, 1 წილი Welloxon Perfect 1.9% and 1 წილი
INVIGO სტაბილიზატორი ან
System Professional შეღებილი თის
კონდიციონერი..
შერევის პროპოორცია

PASTELTONING
შექმენით ლამაზი
პასტელური ქერა
შედეგი, რომ
გააუმჯობესოთ ან
გამოასწოროთ
არასასურველი ტონები..

დაყოვნების დრო

10-15 წთ

შერევის პროპოორცია
PURE REBUILD BALANCE
ფერის განახლება
WELLAPLEXით.მიიღებთ, ჯანსაღ
ფერს და ძლიერ თმას
ძრიდან ბოლოემბამდე.
(სიღრმე და ტონი

დაყოვნების დრო
5-10 წთ
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ამ შედეგისთვის აუცილებელია წინასწრ გაღიავებული თმა.
რეკომენდაცაა რომ გამიყენოთ შემდეგი საფეხურის ტონები:9 და 10
დონეზე.
ყოველთვის შეურიეთ 1:2 პროპორციით Welloxon Perfect 1.9%

დაყოვნების დრო

5-15 წთ
მნიშვნელოვანია! აპლიკაციის შემდეგ
ყველა 5 წთს სავარცხლით ჩამვარცხნა
რათა ფერი იყოს თანაბარი.

დროის გასვლის შემდეგ საღებავი პირველ რიგში ჩამობანეთ ირფესვიანად წყლით. . დაადეთ შამპუნი
INVIGO Brilliance ან შამპუნი System Professional Color Save.
შამპუნის ჩამობანის მერე გაამშრალეთ თა და დაადეთ სტაბილიზაორი შეღებვის შემდეგ INVIGO Post Color
Treatment ან System Professional Color Lock Emulsion X4C..

Other possibilities of color balancing are COLOR TOUCH, Color Fresh andPerfecton.

