Krem trwale koloryzujący CeCe Color Creme to wysokiej jakości farba do włosów. Perfekcyjne kryje
siwe włosy., dając naturalne i błyszczące kolory. Dzięki specjalnej formule kolor utrzymuje się przez
długi czas. Dzieki kremowej konsystencji idealnie się rozprowadza podczas aplikacji, zapewniając szybką
i czystą aplikację. Zawartość witaminy C sprawia, że włosy odzyskują miękkość, połysk i zdrowy
wygląd. Możliwość rozjaśnienia do 5 tonów.
Oznaczenie odcieni – numeracja farb Cece Color Creme
Farby oznaczone są numerami gdzie:
- pierwsza cyfra oznacza poziom naturalnego koloru ( numery od 1 do 10), np.: 4-brąz, 7-blond,
- druga cyfra oznacza refleks dominujący, np.: 4/6 – mahoniowo brąz,
- trzecia cyfra oznacza refleks wtórny, np.: 4/65 – mahoniowo czerwony brąz,
Oznaczenie refleksu: 0 – extra świetlisty, 1 – popielaty, 2 – perłowy, 3 – złoty, 4 – miedziany, 5 –
czerwony, 6 – mahoniowy, 7 – fioletowy,
Mix Tony – czerwony, złoty, fioletowy i niebieski stosuje się w celu uzyskania koloru o bardziej
intensywnej barwie, dodając go do danego numeru lub w celu korekty koloru.
Farba 0/0 – to kolor stosowany do maksymalnego rozjaśnienia i najlepszego pokrycia. Dla mocniejszego
rozjaśnienia należy użyć np.: 25ml 10/10 + 25ml 0/0 + 100ml wody utlenionej 12%. Możemy również
użyć farby 0/0 jako dodatku do każdego innego koloru w celu nadania mu intensywności i połysku.
Sposób użycia:
Farba CeCe Color Creme należy zmieszać z wodą utlenioną w proporcjach 1:1 np.: 50 ml. farby :50 ml.
wody utlenionej w kremie. Można zwiększyć ilość wody utlenionej maximum 1:2. Rezultat będzie wtedy
jaśniejszy od próbki w karcie kolorów. Czas stosowania ok. 30 minut.
Włosy naturalne - wymieszaną farbę nakładamy najpierw na długości włosa w odległości ok. 2 cm od
skóry. Po 10-20 minutach przenosimy farbę na odrosty i pozostawiamy na 10 min.
Na odrosty - wymieszaną farbę nakładamy bardzo dokładnie na odrosty. Pozostawiamy na ok. 10-15
minut. Potem należy dodać trochę wody i dokładnie wymasować włosy. Następnie delikatnie przeczesać
grzebieniem na całą długość włosów. Pozostawić na 10-20 minut.
Koloryzacja włosów siwych:
% siwych włosów

Zamierzony kolor

Dodatek koloru naturalnego

< 30 %

Poziom 100 %

-

31 % - 60 %

Poziom 70 %

Ilość 30 %

61 % - 100 %

Poziom 50 %

Ilość 50 %

Tabela zastosowań wody utlenionej:
Woda utleniona

Stopień rozjaśnienia

Stężenie 3 %

Zastosowanie
Kolor ton w ton, przyciemnienie,

Stężenie 6 %

Rozjaśnia o 1 – 2 tony

Koloryzacja standardowa

Stężenie 9 %

Rozjaśnia o 2 – 3 tony

Koloryzacja rozjaśniająca

Stężenie 12 %

Rozjaśnia o 3 – 5 tony

Koloryzacja rozjaśniająca

Farby Cece Color Creme są testowane dermatologicznie. Nie testowane na zwierzętach.
Uwaga tylko do użytku profesjonalnego. Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje
alergiczne. Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Tymczasowe tatuaże na
bazie czarnej henny. Mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona;
- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów;
- w przeszłości wystąpiła alergia na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny;
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie stosować na barwienie brwi i rzęs. Niezastosowanie się do
zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie oka. W przypadku dostania się preparatu do oczu
natychmiast przepłukać je wodą. Dobrze włosy spłukać włosy po użyciu. Nie używać po trwałej,
permanentnym prostowaniu lub wygładzeniu włosów. Stosować podczas aplikacji rękawice ochronne.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosunek mieszania – 1:1, super rozjaśniające – 1:2.
Produkt zawiera: Fenylenodiaminy, Rezorcynę, Fenylenodiaminy (toulenodiaminy), Amoniak
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