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• Uniwersalny Puder do rozjaśniania
• Całkowita ochrona
• Możliwość pracy dowolną techniką
• System odbicia światła
• Rozjaśnia do 8 tonów
• Bez amoniaku
Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Zawiera nadtlenek wodoru. Należy
dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania produktu, zawartą w
ulotce wewnątrz opakowania. Używać produktu wyłącznie w rękawicach
ochronnych. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się
produktu do oczu natychmiast przemyć obficie wodą.
Bezpyłowy puder rozjaśniający wielozadaniowy. Dzięki unikalnej
kremowej konsystencji wykazuje się wysoką przyczepnością. Pomaga w
utrzymaniu podstawowych wiązań we wnętrzu włosa chroniąc go
podczas pracy.
Przeznaczony do wszystkich technik rozjaśniania: dekoloryzacji globalnej,
balejażu, pasemek, sombre, ombre , zastosowań „z wolnej ręki” itp.
Pozwala uzyskać najlepsze odcienie blond, jednocześnie chroniąc
włókna włosów i skórę głowy dzięki systemowi TOTAL PROTECTION,
który zawiera w swojej formule cząsteczki ochronne. Przenikają one do
wewnątrz włókna włosa czyniąc go bardziej odpornym.
Wzmocnienie naturalnej keratyny i odbudowa wiązań siarkowych
(mostków dwusiarczkowych).

SPOSÓB UŻYCIA
- proporcje mieszania: 1:1 z oxydantem Tahe (3%, 6%, 9%, 12%) łączyć powoli do uzyskania jednolitej,
kremowej konsystencji.
Do rozjaśnień globalnych należy używać oxydantu o mocy maksymalnej 6%.
- Nakładać na suche włosy bez uprzedniego mycia. Nie używać metalowych przedmiotów. Gotową
mieszankę nakładać natychmiast po przygotowaniu.
- Czas ekspozycji: maksymalnie 60 minut. Według diagnozy włosów dokonanej przez fryzjera.
(w zależności od kondycji włosów, wybranej techniki, bazowego koloru włosów, pożądanego efektu
końcowego)
- spłukać obficie wodą.
-Pierwsze mycie wykonać przy użyciu szamponu oczyszczającego TOTAL CLEASING TAHE
-Drugie mycie wykonać przy użyciu wybranego szamponu TAHE
-Nałożyć maskę dobraną do włosów TAHE
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przed użyciem produktu należy zapoznać się treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Przywraca połączenia kapilarne.
Formuła wysoce odbudowująca
i odżywcza. Przywraca wiązania kapilarne,
oraz równowagę pH i wzmacnia strukturę
włosów po zabiegach chemicznych.
Składniki aktywne: olej kokosowy i morska
keratyna.

Sposób użycia: Po wykonanej dekoloryzacji i spłukaniu dużą ilością wody, użyj szamponu
oczyszczającego TOTAL CLEASING TAHE. Włosy osusz i odciśnij. Na włosy nałóż Defender
Treatment , pozostaw na włosach od 10 do 20 minut.
Spłucz obficie wodą, użyj BONDER PLEX CHAMPÚ DEFENDER lub zastosuj zabieg pielęgnacyjny
(według uznania profesjonalnego).
W razie potrzeby zastosuj Bonder Plex Defender Mask. Ponownie spłucz i kontynuuj zwykłe
suszenie.
INGREDIENTES/INGREDIENTS: Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Cetrimonium Chloride,
Limnanthes Alba Seed Oil, Polyacrylamidopropyltrimonium Chloride, Panthenol, PEG-2
Dimeadowfoamamidoethylmonium Methosulfate, Hexylene Glycol, Hydrolyzed Keratin, Citric Acid,
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Cocos Nucifera Oil, Acid Violet 43, Hexyl
Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Limonene, Parfum
(Fragrance).

Maska głęboko odżywiająca, równoważy pH
i przywraca wiązania kapilarne.
Naprawia, głęboko odżywia, równoważy pH,
ułatwia odbudowę wiązań kapilarnych we
włosach poddanych alkalicznemu
traktowaniu. Zapewnia miękkość i
nieskończony połysk włókien włosa,
pomagając skorygować niechciane refleksy.
Składniki aktywne: Z olejem kokosowym i
morską keratyną.

Sposób użycia:
Nakładaj na umyte i osuszone ręcznikiem włosy. Pozostaw na 2 minuty i dokładnie spłucz.
Używaj raz lub dwa razy w tygodniu.
INGREDIENTES/INGREDIENTS: Aqua (Water), Cetyl Alcohol, Cetrimonium Chloride, Dimethicone,
Mineral Oil, Panthenol, PEG-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium Methosulfate, Hydrolyzed Keratin,
Hexylene Glycol, Cocos Nucifera Oil, Phenoxyethanol, Benzoic Acid Dehydroacetic Acid, Citric Acid,
Acid Violet 43, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone,
Parfum (Fragrance).

Szampon leczniczy do włosów
dekoloryzowanych.
Przywraca połączenia kapilarne.
Bez parabenów.
Ultra miękka formuła do mycia włosów
i skóry głowy. Do częstego mycia bez
parabenów. Utrzymuje rozjaśniane lub
chemicznie traktowane włosy, mocne,
miękkie i lśniące. Pomaga skorygować
niepożądane refleksy.
Składniki aktywne : Z olejem kokosowym i
morską keratyną.

Sposób użycia: Nałożyć odpowiednią ilość na mokre włosy , masować, pozostawić na 2 minuty i
spłukać dużą ilością wody.
INGREDIENTES/INGREDIENTS: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,
Disodium Cocoamphodiacetate, Cocamide DEA, Hydrolyzed Keratin, PEG-7 Glyceryl Cocoate,
Sodium Chloride, Polyquaternium-10, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Sodium
Acetate, Isopropyl Alcohol, Cocos Nucifera Oil, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone,
Methylisothiazolinone, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzyl Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol,
Limonene, Parfum (Fragrance), Acid Violet 43.
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