EASY GUIDE

PL

DEMI-PERMANENT
HAIR COLOR OIL

Smooth
Silky
Sheeny

BEZ DODATKU
PPD I REZORCYNY

BEZ ALKOHOLU
BEZ AMONIAKU

BEZGLUTENOWE
PRZYJAZNY WEGANOM

CZYM JEST HOLI?
Sens.ùs Holi to zbieg półtrwałej
koloryzacji utleniającej ton w ton,
delikatnie i bez amoniaku, do
włosów naturalnych, farbowanych lub
rozjaśnianych/ dekoloryzowanych.

Bawełna

Smooth

Bambus

Silky

Papaja

Sheeny

KORZYŚCI

EFEKTY

Efekt rozświetlający i
odżywiający;

REMINERALIZACJA
UELASTYCZNIENIE
NAWILŻENIE
DZIAŁANIE EMOLIENCYJNE
WZMOCNIENIE
PRZECIWUTLENIANIE
ZWIĘKSZENIE OBJĘTOŚCI
ODŻYWIENIE
NABŁYSZCZENIE
ODBUDOWA

+50% załamywania światła;

Technologia oparta na
neutralnym pH z doskonałym
efektem kosmetycznym;
Nie rozjaśnia naturalnej melaniny;
Zalecany do wszystkich
rodzajów włosów;
Płynna tekstura;
Innowacyjna formuła umożliwia łatwe
i szybkie nakładanie przy użyciu
pędzla lub buteleczki z aplikatorem;
HOLI CLEAR do redukowania
intensywności i zwiększenia
wszechstronności zastosowania
każdego z kolorów, a tym samym
rozszerzenia oferty zabiegów.

PRZYGOTOWANIE
Wybrać przyrząd (pędzel lub
buteleczka z aplikatorem);
Wymieszać 1 część Sens.ùs Holi
Farba półtrwała z 1 częścią Sens.
ùs Holi Activator.
60 ml
HOLI
Nuance

1:1
+

60 ml
HOLI
Activator

Wstrząsnąć

Smooth
Silky
Sheeny

CELEBRATE YOUR COLOR

DEMI-PERMANENT
HAIR COLOR OIL

ZABIEGI
CZAS
TRZYMANIA

ZABIEGI DO WYKONANIA

PORADY

Color refresh

zwiększanie intensywności i wzbogacanie
refleksów na włosach naturalnych lub
wyblakłych farbowanych

Color matching

tonowanie długości w trakcie nakładania
trwałej farby

Tonowanie zabiegów rozjaśniania
wzbogacanie włosów modnymi refleksami

Pastel color

tworzenie miękkiego cieniowania na
dekoloryzowanych włosach

Neutralizacja i korekta
podkładów rozjaśniających

tworzenie chłodnych kolorów i odcieni oraz
neutralizowanie niepożądanych refleksów

czas trzymania 30'

kontrolować co 10'

czas trzymania na
włosach związany z
rozwojem zabiegu
koloryzacji

maks. 30'

kontrolowane
trzymanie na włosach

maks. 25'

czas trzymania 20'

kontrolować co 10’

kontrolowane
trzymanie na włosach

maks. 20'

nie spłukiwać

nałożyć cienką
warstwę produktu

czas trzymania 20’

zabieg wykonywany
tylko przy użyciu
koloru Clear

Repigmentacja

Odzyskiwanie odcienia i intensywności
przed intensywnym farbowaniem na
włosach rozjaśnianych/ dekoloryzowanych

Zabieg Gloss

nabłyszczanie włosów bez zmiany
koloru i intensywności

IDEALNE PODKŁADY DO NAKŁADANIA
POZIOM

CIEPŁE KOLORY

Od 1 tonu ciemniejszy
i ciemniejsze

niewidoczny

niewidoczny

1 ton ciemniejszy

lekko wprowadza
refleksy

neutralizuje
lekko

Poziom kolor Holi

koloryzuje ton w ton

neutralizuje

widoczny

neutralizuje intensywnie

coraz intensywniej
widoczny

coraz intensywniej
neutralizuje

1 ton jaśniejszy
Od 1 tonu jaśniejszy
i jaśniejsze

CHŁODNE KOLORY

(kontrolować)

(dokładnie kontrolować)

Smooth
Silky
Sheeny

DEMI-PERMANENT
HAIR COLOR OIL

DOWNLOAD SENS.ÙS APP

CELEBRATE YOUR COLOR

SCAN THE QR CODE

TECHNICAL GUIDE & TUTORIALS
SCAN
HERE
OR VISIT

@sens.ùs
@sensus_hairlovers

www.ilovesensus.it

www.ilovesensus.it/linee/holi

