Naturalne kontrasty pomiędzy rozjaśnieniami i kolorem Twoich włosów.
Światło i kolor kontrastuje we włosach.

Innowacyjny system rozjaśniania włosów
do maksymalnie dwóch tonów. Naturalny
i natychmiastowy efekt, idealny aby rozświetlić
pożądane obszary włosów, nadać optycznej
objętości lub podkreślić ich strzyżenie.
Nakładany po modelowaniu.

Summer Light wprowadza efekt światła do stylizacji i może być stosowany zarówno na włosach
koloryzowanych i naturalnych. Działa już przy pierwszym zastosowaniu, dając natychmiastowy
efekt, który może być powtórzony na tym samym obszarze dla bardziej intensywnego efektu jeżeli
kondycja włosów na to pozwala.
Po zastosowaniu Summer Light tworzymy na pasmach naturalne rozjaśnienia, a same włosy
pozostają czyste, miękkie i błyszczące.
Praca z Summer Light pozwala wybrać jak i w którym miejscu tworzymy efekty rozjaśnienia,
ponieważ pracujemy już na wymodelowanej fryzurze, widząc efekt końcowy pasmo po paśmie.
To czyni go produktem idealnym do podkreślenia warstw w strzyżeniu i dodania akcentów
świetlnych tam gdzie jest to pożądane.
Formuła Summer Light posiada doskonałą równowagę pomiędzy rozjaśniającymi składnikami
aktywnymi oraz ekskluzywną kombinacją składników chroniących przed ciepłem wzbogaconych
właściwościami nawilżającymi. Wszystko to, aby pozostawić włosy lśniące, miękkie i rozjaśnione
jak od słońca.
Summer Light nie musi być wypłukiwany po aplikacji. Idealnie nadaje się i ułatwia pracę
na krótkich włosach damskich i męskich.

SPOSÓB UŻYCIA
Bezpośrednio po wymodelowaniu włosów użyj Summer Light wybierając większe lub mniejsze
pasma do rozjaśnienia. Stosuj produkt na całe pasma lub zastosuj metodę szydełkowania.
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Używaj rękawic ochronnych. Wydziel pasmo
włosów i oddziel od
reszty.

WAŻNE

Dla maksymalnej ochrony skóry przed gorącą
parą zabezpiecz pasmo
włosów spinkami około
2 cm od nasady.

* dla subtelnego rozjaśniania zastosuj
Summer Light tylko jednokrotnie
* dla bardziej intensywnego efektu, jeżeli
kondycja włosów na to pozwala aplikacja
może być powtórzona na tym samym paśmie
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Odpowiednią ilość Summer Light przelej do niemetalowej miseczki. Nanieś produkt za pomocą
gąbki lub pędzelka na
wybrane pasmo włosów
izolując je od reszty dłonią. Każdorazowo przed
nałożeniem na włosy
odsącz nadmiar produktu z gąbki lub pędzelka.
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Zastosuj prostownicę
płynnymi i szybkimi
przeciągnięciami
do
momentu, kiedy włosy
w paśmie nie wyschną
całkowicie.

UWAGA:
Odpowiednią ilość Summer Light przelej do niemetalowej miseczki. Nanieś produkt za pomocą
gąbki lub pędzelka na wybrane pasmo włosów izolując je od reszty dłonią. Każdorazowo przed
nałożeniem na włosy odsącz nadmiar produktu z gąbki lub pędzelka.
UWAGA: Tylko do użytku profesjonalnego. / Zawiera nadtlenek wodoru. / Nosić odpowiednie rękawice ochronne. / Unikać kontaktu
z oczami i skórą. Jeśli produkt dostanie się do oczu lub na skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje skonsultować się z lekarzem. / Może powodować reakcję alergiczną. / Nie stosować bezpośrednio na skórę głowy. / Nie stosować
do rozjaśniania brwi ani rzęs. / Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi użytkowania i nie używać produktu do innych celów
niż podane w instrukcji. / Chronić klienta przed ewentualnym rozlaniem produktu. / Trzymać poza zasięgiem dzieci.
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