#SUMMERBLONDIES
REASLISEER UW FAVORIETE BLONDE LOOKS DEZE ZOMER!
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NEW!
Socolor Beauty UL Bond

SHEER ACIDIC TONERS
Acid Technologie,
natuurlijke basis wordt behouden.
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#OMBREHAIR
Color Sync Acidic Toners
& Lightmaster

#SUMMERBLONDIES
FORTIBOND TECHNOLOGIE
ULTRA BLONDE TINTEN
MET
GEÏNTEGREERDE FORTIBOND TECHNOLOGIE

VERLEG DE GRENZEN
VAN VERHELDERING EN
NEUTRALISATIE.




HET WERKT OP ZWAKKE VERBINDINGEN
EN STERKE VERBINDINGEN OM DE INTERNE STRUCTUUR
VAN HET HAAR DUURZAAM TE BEHOUDEN.

LAAG AMMONIAKGEHALTE
VERHELDERING TOT 5
LEVELS
GEÏNTEGREERDE
FORTIBOND
TECHNOLOGIE

FORTIBOND
UNIEKE COMBINATIE VAN CITROENZUUR EN TAURINE
OP BASIS VAN EEN LAAG AMMONIAKGEHALTE

MIXING & TIMING
DUBBELE PIGMENTEN VOOR
MAXIMALE NEUTRALISATIE
(LEVELS 5 & HOGER)
TINT

TOON

TOEGEVOEGDE KRACHT
VOOR MAXIMALE LIFT
(LEVELS 6 & HOGER)

NEUTRALISEERT

TINT

TOON

NEUTRALISEERT

EVENWICHTIGE LIFT &
NEUTRALISATIE
(LEVEL 6 & HOGER)
TINT

TOON

NEUTRALISEERT

Gebruik met 30 vol. oxydant om de neutralisatie te bevorderen
en met 40 vol. om een maximale verheldering te bekomen.
Inwerktijd: 50 minuten op kamertemperatuur.

TIPS & TRICKS
Wat is er nieuw aan deze UL ?

Waar staat de “+” voor in de Ultra Blondes collectie?

De nieuwe Ultra Blonde tinten zijn ammoniakarm, waardoor
er een minder sterke geur is. Ze zijn geformuleerd op basis
van een alkalisch gemengd systeem waarin ammoniak en een
andere alkalische stof, ethanolamine, worden gecombineerd.
De nieuwe geïntegreerde FORTIBOND-technologie biedt een
bescherming van de verbindingen in één stap, zonder dat u
additieven nodig hebt (Bond Ultim8).

De “+” staat voor de bijkomende sterkte van verheldering.

Wanneer kan ik de UL gebruiken?

Nee, het is niet aan te raden om de Ultra Blonde serie te
mengen met andere kleuren uit het SoColor palet, waaronder
de oudere generatie Ultra Blonde tinten.

Op een natuurlijke basis, wanneer u een verheldering van
maximaal 5 levels wilt en tegelijkertijd het haar wil verzorgen
en een neutralisatie wenst te bekomen. De UL kan worden
gebruikt voor alle verhelderingstechnieken, zowel on scalp
als voor balayage en ombré technieken.

Kunnen we een verlenging realiseren met de UL?
Nee, om blondines opnieuw in balans te brengen op de
lengtes, raden wij u aan om het Color Sync gamma te
gebruiken.

Waar staan de dubbele letters voor in de Ultra Blonde
collectie?
De dubbele letters in de Ultra Blonde serie staan voor een
dubbel pigment, dat een maximale neutralisatie biedt.

MATRIX

Kunnen de Ultra Blonde tinten worden gebruikt voor het
bedekken van wit haar?
Nee, het Ultra Blonde palet bedekt geen wit haar.

Kunnen de Ultra Blonde tinten worden gemengd met
andere kleuren van het SoColor palet of de oude UL?

Moet ik de Bond Ultim8 stap 2 gebruiken na de nieuwe UL
service?
Nee, u hoeft geen Bond Ultim8 stap 2 na de nieuwe UL
service te gebruiken. Er is echter geen contra-indicatie om dit
te doen.

Wat zijn de voordelen van een alkalisch gemengd
systeem?
Alkalisch
gemengde
systemen
verminderen
het
ammoniakgehalte, en bereiken tegelijk hetzelfde niveau van
verheldering en dezelfde neutraliserende kleurdepositie zoals
klassieke formules.

MATRIX FAMILY BELGILUX

WWW.MYMATRIX.BE

