BLONDME

GOLDEN MASK
ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
•

•

ΠΡΙΝ

Η BLONDME Blonde Wonders Golden Mask έρχεται
με νέα εργαλεία υπηρεσιών (Golden Mask Σπάτουλα &
Μπωλ) για να διευκολύνει την υπηρεσία.
Ξεκινήστε την εφαρμογή από τα μήκη και τις άκρες
και μετά στις ρίζες

ΜΕΤΆ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΑΜΨΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΜΨΗΣ

Θέλω να αναβαθμίσω την υπηρεσία χρώματος της πελάτισσάς μου με
πρόσθετη υπηρεσία στο κομμωτήριο που χαρίζει λάμψη στα μαλλιά
σε μόλις λίγα λεπτά. Κατάλληλο για χρήση μετά τις ανταύγειες και την
ανανέωση ρίζας.

Θέλω να προσφέρω στην πελάτισσά μου μια υπηρεσία μεταξύ του
ραντεβού της για βαφή που προσφέρει εντατική περιποίηση ενώ αφήνει
άμεση λάμψη σε μόλις λίγα λεπτα. Κατάλληλο για όλα τα ξανθά.

ΛΟΥΣΙΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

Λούστε με BLONDME All Blondes Rich/
Light Shampoo

Βουρτσίστε τα μαλλιά. Εφαρμόστε τη μάσκα τμηματικά
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία BLONDME Blonde Wonders
Golden Mask Σπάτουλα & το Μπωλ. Απλώστε το προϊόν
στα μαλλιά. Δεν χρειάζεται να το δουλέψετε στα μαλλιά.
Για εφαρμογή σε νωπά μαλλιά ακολουθήστε τις οδηγίες
"Εντατικής Θεραπείας Λάμψης Μετά τη Βαφή"

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΉΣ

Εφαρμόστε τη μάσκα σε νωπά μαλλιά στεγνωμένα
με πετσέτα τμηματικά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία
Blonde Wonders Golden Mask Σπάτουλα & Μπωλ.
Απλώστε το προϊόν στα μαλλιά χωρίς να χρειαστεί
να δουλέψετε.

Αφήστε το να δράσει για έως και 15 λεπτά. Η μάσκα
αλλάζει σύσταση - από κρέμα σε πάστα δημιουργώντας ένα στεγνό αποτέλεσμα στα μαλλιά

ΧΡΌΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΉΣ

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ &
ΞΕΒΓΑΛΜΑ

Αφήστε το να δράσει για έως και 15 λεπτά.
Η μάσκα αλλάζει σύσταση - από κρέμα σε
πάστα - δημιουργώντας ένα στεγνό αποτέλεσμα
στα μαλλιά.

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ &
ΞΕΒΓΑΛΜΑ
Προσθέστε λίγο νερό και γαλακτωματοποιήστε.
Ξεβγάλετε όταν έχει δημιουργηθεί μια κρεμώδης
σύσταση. Δεν χρειάζεται επιπλέον λούσιμο.

Προσθέστε λίγο νερό και γαλακτωματοποιήστε.
Ξεβγάλετε όταν έχει δημιουργηθεί μια κρεμώδης
σύσταση.

ΛΟΎΣΙΜΟ
Λούστε με BLONDME All Blondes Rich/
Light Shampoo

STYLE

STYLE

Χτενίστε όπως επιθυμείτε.

Χτενίστε όπως επιθυμείτε.

