Actieve ingrediënten
Deze formule is verrijkt met de nieuwste generatie “dragermateriaal” die
de ontwikkeling en de penetratie van de pigmenten versnellen zonder
stapeling te veroorzaken maar een glanzende, intensieve en betrouwbare
kleur garanderen.

MAUVE EXTRACT

De krachtige antioxiderende eigenschappen die
gewonnen worden uit verschillende delen van de
plant maken een geweldig anti-aging component
die voor diepe hydratatie zorgt. Het herstructureert
en regenereert de haarvezel en zorgt voor een
extreme glans.

De professionele
10 minuten
kleuring

ORCHIDEE EXTRACT

Een krachtig, verhelderend en verkwikkend
ingrediënt dat ervoor zorgt dat behandeld
haar zijdezacht aanvoelt. Het is in staat om de
haarvezel te versterken en slijtage aan de punten te
vertragen.

Milieuvriendelijke verpakking
In lijn met de duurzame keuzes van AlterEgo Italy is de verpakking
gemaakt op een manier dat het milieu en de natuur zo min mogelijk
worden belast. Gerecyclede, composteerbare en verantwoorde materialen
met een opvallende grafische lay-out.
Gerecyclede aluminium tubes
Doppen gemaakt met minimaal gebruik van plastic.
FSC gecertificeerde en composteerbare papieren boxen.

De 10 minuten durende haarkleuring
bij uw professionele kapsalon!
Glanzende, intensieve en betrouwbare kleuren.
Omdat niets kostbaarder is dan tijd, is er geen grotere spilzucht dan hem achteloos te verliezen.
(Marcel Jouhandeau)

Voor een professionele salon is tijd geld. Daarom is een goede
planning erg belangrijk om dit dagelijks te optimaliseren.
Voor een consument is het steeds moeilijker om tijd te vinden om
naar de kapper te gaan. In beide gevallen vertegenwoordigt tijd
een essentiële waarde voor:
DE PROFESSIONELE KAPSALON
Die snelle professionele technische diensten moet verlenen om de
winst te maximaliseren.
DE CONSUMENT
Die vraagt om een professionele behandeling in een korte tijd met
een betrouwbaar resultaat.
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KENMERKEN:
100% grijsdekking
Nooit te donkere resultaten
Glanzende kleuren
Delicate bloemige geur
Vegan friendly

PPD & RESORCINOL

VRIJ

Een PPD- en resorcinolvrije formule zorgt voor maximale
bescherming voor zowel de interne als externe haarstructuur.

Fast Color 10 gebruiksaanwijzing

Behandelingen voor de lengtes en punten
Drie verschillende behandelingen voor diverse haartypes, ontwikkeld door AlterEgo
Italy professionals om creatief te kunnen kleuren op de lengtes en punten. Zo kunnen
veelzijdige kleurresultaten worden bereikt en in alle behoeften worden voorzien.

HELDERE KLEUREN
Voor een heldere reflectie in lichte tinten.
Voor een licht en glanzend effect.
Om de reflectie te behouden tussen twee kleurbehandelingen.
Om bij een gedeeltelijke oplichting een toning service uit te voeren

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng de kleurmix aan op gewassen en
handdoekdroog haar en laat het 10 minuten

COACTIVATOR
CREAM

MENGVERHOUDING

10VOL.

1:2

inwerken.

10MIN

KLEUREN OP DEZELFDE KLEURHOOGTE
Voor een vol en helder kleurresultaat
Voor het opfrissen van de lengtes en punten

100% grijsdekking

Voor een gekleurd eindresultaat op een natuurkleur

Goede houdbaarheid

GEBRUIKSAANWIJZING

De nieuwste generatie “dragermateriaal” die de
ontwikkeling en de penetratie van de pigmenten versnelt.

Breng de kleurmix aan op droog haar. Inwerktijd:
10 minuten. Wanneer de aanzet gekleurd wordt

COACTIVATOR
CREAM

MENGVERHOUDING

10VOL.

1:3

met Technofruit Color en de lengtes en punten

Maximaal eindresultaat

moeten worden opgefrist met Fast Color 10 kan
deze ingezet worden met deze formule.

COACTIVATOR
CREAM

DOEL

MENG VERHOUDING

KOEL BLOND
Voor een tonende behandeling die wordt uitgevoerd met 10/0 om

DEZELFDE KLEURHOOGTE OF
DONKERDER

Om een koel blond effect te maken op kleurhoogte (9-10)

20VOL. (6%)

Neutraliseren van ongewenste warme pigmenten.

GRIJS DEKKING

1:1

WEERBARSTIG GRIJS HAAR
TOT 3 TINTEN OPLICHTEN

10MIN

10MIN

GEBRUIKSAANWIJZING

30VOL. (9%)

Breng 10/0 aan op gewassen handdoekdroog

40VOL.(12%)

haar. Mengverhouding 1:5 en laat het 10 minuten

COACTIVATOR
CREAM

MENGVERHOUDING

10VOL.

1:5

inwerken.
Voor een intensievere neutralisatie en een koel

10MIN

blond effect: breng 10/0 aan op droog haar en laat
het 10 min. Inwerken. Mengverhouding: 1:5

DORATI GOLDEN
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ROSSI RED
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