METALLIC MUSE
COLLECTION
5 nye semi-permanente farger med
reflekterende metaller, møter Color Intensity
og blir den perfekte kombinasjon!
Vi lanserer Color Intensity Metallic Muse
Collection, 5 fantastiske nye metalliske
nyanser det er umulig å ikke like: Moonstone,
Violet, Bronze, Mauve Quartz og Pewter.

METALLISK DRØM!
HVORFOR DU VIL
ELSKE FARGENE!
•

Moderne, glansfulle, metalliske nyanser
som varer opptil 15 sjamponeringer.

•

Gjenoppbygger og reparerer håret under
fargeprosessen med K-PAK`s eksklusive
Quadramine Complex® som garanterer
et hår som ser sunt ut etter hver
fargebehandling.

•

Kukui Nut Oil er en næringsrik olje som
etterlater håret i en fantastisk kondisjon
og gir mye glans.

•

Fargene kan blandes med alle Color
Intensity nyansene.

FANTASTISK GLANS
I HVER ENESTE TUBE
BRUKES PÅ ET FORBLEKET HÅR
For best resultat, bruk Metallic Muse nyansene på et hår som
er lysnet til nivå 9-10.
Et unntak vil være fargen Bronze som vil kunne gi et perfekt
sluttresultat på et lysnet hår på nivå 8. Er håret lysnet til et
høyere nivå enn dette vil det resultere i en lysere bronsetone.
For et optimalt sluttresultat er det viktig at håret er jevnt
lysnet opp fra rot til spiss.
BRUKERVEILEDNING
•
•
•
•

•
•

Utfør alltid en allergitest før en
fargebehandling.
Bruk Color Intensity rett fra tuben.
Ikke bruk vannstoff!
Ikke formuler Color Intensity med
permanente eller demi-permanente
farger som Vero K-Pak Color, Vero K-Pak
Chrome eller Lumishine.
Bruk alltid hansker ved utførelse av en
fargebehandling.
Virketid er 20 minutter

VIKTIG
Du vil få et best mulig utgangspunkt for våre metalliske farger
ved å nøytralisere de gule pigmentene på for eksempel nivå
9 med 9 NV i Lumishine. Etter denne behandlingen kan du gå
på med ønskede Color Intensity nyanse.
ETTER EN FARGEBEHANDLING
Standard Kondisjon

Det ultimate innen sunt hår

1

K-PAK Color Therapy Shampoo

K-PAK Color Therapy Shampoo

2

K-PAK Color Therapy Conditioner eller
K-PAK Color Therapy Luster Lock

Steg 2 Hair Repair System:
K-PAK Cuticle Sealer

3

Steg 4 Hair Repair System:
K-PAK Intense Hydrator

Tenk nytt, moderne og fresht med flerdimensjonale farger i
kalde og varme toner i fantastiske metalliske nyanser:

Moonstone

Violet

Mauve Quartz

Pewter

Bronze

MERK: Fordi Metallic Muse fargene inneholder en
blanding med fargepigmenter og glitrende micapartikler,
kan fargen i fargeskålen oppfattes noe annerledes enn
hvordan sluttresultatet vil bli.
HJEMMEBEHANDLING
For et hår i god kondisjon avslutt med K-PAK Color
Therapy Shampoo og K-PAK Color Therapy Conditioner.
For et mer åpent, skadet og porøst hår anbefaler vi
K-PAK Color Therapy Shampoo, K-PAK Cuticle Sealer
og K-PAK Color Therapy Conditioner. Dette for å bevare
fargen lengst mulig, også for å få et hår som ser sunt og
glansfullt ut lengst mulig etter utført fargebehandling.

