FREEHAND ADDITIEF

LIGHTMASTER 8

OIL ADDITIEF

Matrix Family Belgilux
@ Matrix
Verheldert tot 8 toonhoogtes,
voor alle types verheldering.
On / off scalp. Niet onder
warmtebron.

Voor alle technieken
blootgesteld
aan de vrije lucht.

Voor technieken op de
hoofdhuid.

1+1/1+1,5/1+2
10-20-30-40 Vol
(niet op de hoofdhuid of
ingepakt).
Inwerktijd : 50 minuten.
Voor de « beste » bescherming:
vergeet de Bond Ultim8 niet !

15g Lightmaster + 30ml
Oxydant
+ 1 lepel additief (4,5g).

15g Lightmaster + 30ml
Oxydant
+ 7,5ml additief.

Additieven worden toegevoegd
na het klassieke mengproces.

De nieuwe pasteltinten garanderen :
Een langdurige kleur.
Koelere resultaten dankzij een nieuwe formule die verschillende weerschijnen combineert.

LEVEL 10

LEVEL 11

SHEER PASTELS

Nuance

Base + weerschijn.

Base plus claire + reflet.

Neutralisatie.

Toonhoogte

Niveau 9 en lichter.

Niveau 10 en lichter.

Niveau 9 en lichter.

Resultaat

Brengt diepte aan het
kleurresultaat en
corrigeert de
verhelderingsbasis.

Deze tinten zijn samengesteld uit
een zeer lichte base die een
perfecte egalisatie biedt van de
verhelderingsbasis.

Enkel weerschijn.

•
•

SP = Correctie.
11 = Egaliseert de verhelderingsbasis zonder te verdonkeren.

•
•

11 = Egaliseert de verhelderingsbasis zonder te verdonkeren.
10 = Brengt wat bases aan om meer diepte te creëren.

•
•

10 = Brengt wat bases aan om meer diepte te creëren.
8 = Neutraliseert de gele ondertoon en creëert diepte.

Voor het meest optimale resultaat, gebruik deze tinten de dag waarop de verhelderingstechniek wordt uitgevoerd.
Kies de juiste tinte naargelang de verhelderingsbasis.
Om de nuances te oxyderen aan de vrije lucht, laat het product de volledige 20min inwerken, spoel niet te snel uit.
Kan gemengd worden met de Clear om de weerschijn te verzwakken.
We houden van de 11-reeks dankzij:
• De pure weerschijnen.
• De neutraliserende kracht zonder risico op ongewenste weerschijnen.
Deze tinten zijn samengesteld uit een zeer lichte base die ons een perfecte egalisatie biedt van de onderliggende
pigmenten.

Belangrijk: deze nuances worden gemengd met de Revelator Color Sync, verhouding 1+1.
Laat 5 tot 20 min inwerken.
Wassen en verzorgen met het Total Results gamma So Silver of Color Obsessed.
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