VÁLASZD A CÉLNAK LEGINKÁBB MEGFELELŐ
TERMÉKET, HOGY AZ HIBÁTLANUL
TELJESÍTHESSE ÖSSZES KÍVÁNSÁGODAT!

ULTRALIFT 9+
500 g utántöltő
+ zárható tégely

MIRE VALÓ?
M
EExtrém hatékony formula, amikor tiszta,
hófehér színtelenített alap a cél.
h

EEREDMÉNY
9 színmélységig színtelenít.

KEVERÉSI
É ARÁNY:
Á
1:2

Az eredmény függ a már kezelt haj
A
színmélységétől és az oxidálószer
erősségétől is.

KILENC SZÍNMÉLYSÉG
DINAMIKUS SZÍNTELENÍTÉSSEL

#1

Extrém hatékony és ultra gyors, prémium minőségű színtelenítő
por, amely egyedülálló módon lila pigmenteket tartalmaz. Ennek
köszönhetően a folyamat eredménye a makulátlan, kristálytiszta
szőkére, fehérre színtelenített haj - ahogyan te szeretnéd.

#2

Alkalmazásakor egyetlen felvitel során elérhető a legvilágosabb,
tiszta alap. Páratlanul dinamikus működést mutat akkor,
ha a lehető legnagyobb világosító hatást kell elérni a lehető
legrövidebb idő alatt.

#3

A plasztikus paszta állagú keveréket igazán könnyű célzottan
felvinni a hajra, anyaga a teljes hatóidő alatt nedves és
rugalmas marad.

#4

Biztonságos formula, amely megbízható kötésvédelmet
garantál. Összetételében kondicionáló polimer védi a
hajszálakat a teljes hatóidő alatt. Eredménye a maximális
világosító hatás, sérülések nélkül.
FIGYELEM! Az anyag tempója és hatékonysága miatt
alkalmazása csak normál vagy kiváló állapotú hajra javasolt!
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MILYEN FELADATRA?
Ha...
• a felvilágosítás után hideg tónust adnál
a hajnak,
• olyan színtelenítő megoldásra van szükséged,
ami nagy hatékonysággal teszi a dolgát,
• ha tiszta, hófehér alapra van szükséged.

ERŐSSÉGEK
•
•
•
•
•

Könnyed, gyors és erőteljes folyamat
Nedves, egyszerűen felvihető pasztaállag
Ammóniamentes
Illatmentes, szagtalan
Vegán

ÍGY HASZNÁLD!
Keverd össze a Four Reasons ULTRALIFT 9+ Színtelenítő port
és a Four Reasons Oxid aktivátort egy nem fémes tálkában.
A keverési arány 1:2 legyen, és a kívánt eredményhez
válaszd az aktivátort.
Vidd fel a pasztát a hajra, és hagyd hatni 20-45 percig, az
elvárt végeredmény eléréséig. Közben monitorozz, figyeld,
hogyan változik a haj, miközben dolgozik rajta az anyag.
Maximum 45 perc (vagy kevesebb) elteltével mosd meg
és kondicionáld a hajat.

