
COLOR FRESH 

 

SEMI-PERMANENT COLOR 

COLOR FRESH შეუდარებელი ბრწყინვალებისთვის.  

ფორმულა გამდიდრებულია ვიამინების კომპლექსით>  
 

■ ნაზი განმაახლებელი და მრავალფეროვანი 

■ კონდიცირების აგენტისა და ვიტამინების კომპლექსის მაღალი შემცველობა 

■ ატენიანებს და ასწორებს თმის ზედაპირს  50% -ით მეტი ბრწყინვალებით * 

■ უფრო ინტენსიური ფერის შედეგი შეიძლება მიღწეულ იქნას Color Fresh– ით სითბოს  

დამატებით, ან Perfecton– ის სპეციალური ნაზავის დამატებით 

■ Color Fresh ასევე იდეალურია სახლის პირობებში მოვლისთვის 

 
 

WHAT 
ITIS 

Semi-Permanent ამიაკის & პეროქსიდის (გამხსნელის გარეშე) 

■ იდეალურია პირველადი ფერის განახლებისთვის.  

■ მატებს სიღრმეს და ტონს 

■ ნაზი მჟავა ფორმულაpH - ამიაკის გარეშე და პეროქსიდისგან თავისუფალი 

■ სწრაფი და მარტივი დატანება თმაზე 

■ ვერცხლისფერი ჩრდილები იდეალურია ნაცრისფერი თმის დასახვეწად 

■ მდგრადია 10 დაბანა 

■ ფარავს 30%მდე ჭაღარას.  

■ იდეალური პროდუქტია სახლისპირობებში მოსახმარად. 

HOWTO 
USEIT 

როგორ გამოიყენება. 

1. აუცილებელია შამპნით დაბანა და გამშრალება პირსახოცით. 

2. თანაბრად გადაანაწილეთ თმაზე თანაბრად წაისვით თმის სიგრძეზე და გადაინაწილეთ სავარცხელი. 

3. თმის მდგომარეობიდან და სასურველი ფერის ინტენსივობიდან გამომდინარე უნდა გავაჩეროთ 5-20 წუთი. 

4. დაამატეთ Perfecton როგორც მიქსტონი, Color Fresh- ს 

 
სიმუქე/ტონი: 10/0-8/0 

30 :5 
30მლ   Color Fresh + 5მლ  Perfecton 

სიმუქე/ტონი: 7/0-6/0 

30 :10 
30მლ    Color Fresh + 10მლ   Perfecton 

სიმუქე/ტონი:8/0 

30 :15 
30მლ   Color Fresh + 15მლ    Perfecton 

 
4. დროის გასვლის შემდეგ, მოახდინეთ თბილი წყლით ემულგირება, შემდეგ კი თმა საფუძვლიანად ჩამოიბანეთ. შამპუნის გარეშე 

PRODUCT 
INNOVATION 

მჟავა pH და მოვლის ინგრედიენტებით დატვირთული პროდუქტი რომელიც არ შეიცავს ამიაკს და პეროქსიდს.. 

USAGE სრული შეღებვა გამუქება ლამინირება ფერის კორექცია ფერის განახლება 
 

 

 

 

 

 

 
* დაუმუშავებელი თმა



PERFECTON BY COLOR FRESH 

 

 სპეციალიზირებული  პროდუქტი 

■ შეიცავს პირდაპირ პიგმენტებს, როგორც ვიტამინების მოვლის კომპლექსს, მატებს ტონს  

და ბრწყინვალებას თმას.  

■ საუცხოოდ მრავალხრივი პროდუქტი რომელიც გამოიყნება მრავალი დანიშნულებისთვის.  

აძლიერებს ტონს, მატებს თმას საუცხოო ბრწყინვალებას . 
 

WHAT 
ITIS 

Perfecton Color Fresh გან არის დროებით ტონირება  . 

■ იდეალურია ფერის გასასწორებლად.  

■ მატებს ტონს 

■ რბილი ფორმულა ამიაკის და პეროქსიდის გარეშე.  

■ სწრაფად წასმადიპროდუქტი 

■ შემოქმედებითი ინსტრუმენტი: სწრაფი და მარტივი გამოყენება 

■ აუმჯობესებს თმას და აძლევს ინტენსიურ ბზინვარებას 

■ ფარავს ჭაღარას  15%მდე. 

■ Tone2Shine Technology: increases the shine of the hair for a beautifullook 

HOWTO 
USEIT 

დასატოვებელი პროდქტი-მომზადება აპლიკატორში:: 

1. დაბანეთ თმა შამპუნით და გაამშრალეთ პირსახოცით.  

2. გამოოიყენეთ შესაფერისი ხელთათმანები, შეავსეთ აპლიკატორი 250 მლ-მდე თბილი წყლით 

3. Add აიღეთ თქვენთვის სასურველი რაოდენობა და შეურიეთ კარგად.  

 
სიღრმე: 10/0 

250:5 
250მლ წყალი + 5მლ Perfecton 

სიღრმე: 9/0 

250:10 
250მლ წყალი + 10მლ  Perfecton 

სიღრმე: 8/0 

250:15 
250მლ წყალი + 15მლ   Perfecton 

სიღრმე: 7/0-4/0 

250:20 
250მლ წყალი + 20მლ   Perfecton 

 4. წაისვით Perfecton თანაბრად თმაზე აპლიკატორით 

 

5. მნიშვნელ  ოვანია: ა რ ჩამოიბანოთ და აღარ დაიტანოთ შამპუნი 
 

6. Perfecton  Color Recharge კონდიციონერთან ერთად: შეუურიეთ   5-20მლ   Perfecton + 20გ Color Recharge კონდიციონერი. გააჩერეთ 5-

10წთ და ჩამოიბანეთ მხოლოდ წყლით>  

PRODUCT 
INNOVATION 

ამიაკის ფა პეროქსიდის გარეშე.  

USAGE სრული შეღებვა გამუქება ლამინირება ფერის კორექცია ფერის განახლება 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


