IGORA VIBRANCE

HOME
COLORING KIT

ONTDEK ONZE PRAKTISCHE
HOME COLORING SET
DIE JE HET TOELAAT OM
SNEL EN GEMAKKELIJK
JE FAVORIETE KLEUR OP
TE ZETTEN THUIS!

KIT BEVAT:

• 1 x Applicatieflesje (180 ml) met
IGORA VIBRANCE Activator Lotion
4% (60 ml)
• 1x paar handschoenen
• 1 x IGORA VIBRANCE Tone on Tone Color
(60ml) – geselecteerd door je kapper

1. VOORBEREIDING
Draag zeker de handschoenen meegeleverd in het pakje. Pas toe op droog haar.
Het pak bevat genoeg voor 1 toepassing, afhankelijk van je haarlengte.
• Draai de dop van het applicatieflesje.
• Giet het volledige kleurflesje in het applicatieflesje.
• Draai de dop opnieuw op het flesje en schud krachtig om een gladde en
gelijkmatig gemengde lotion te verkrijgen.
• Schroef de punt van de applicatiefles los en start de toepassing
onmiddellijk.

2. TOEPASSING
A) OP NATUURLIJK HAAR:
Breng IGORA VIBRANCE-kleurlotion rechtstreeks aan vanuit het applicatieflesje,
gelijkmatig van de wortels naar de uiteinden van de lengte en verdeel met een kam.
Inwerkingstijd: 10-20 minuten, afhankelijk van de gewenste kleurintensiteit. Hoe
langer de inwerkingstijd, hoe intensiever de kleur en hoe beter de grijze menging.

B) OP GEKLEURD HAAR:
Breng eerst de IGORA VIBRANCE-kleurlotion aan op de uitgroei
en laat het 10-15 minuten inwerken. Breng vervolgens kleurlotion aan op de

3. SPOELEN & NABEHANDELING

TIPS & TRICKS

lengtes en uiteinden en laat het nog eens 5-10 minuten inwerken.

Voor fijn haar: de haarlijn
rond het gezicht en de nek
als laatste behandelen.

Tot slot grondig afspoelen en en wassen met de BC pH 4,5 Color Freeze
Sulfaatvrije Micellar Shampoo en behandelen met de BC pH 4,5 Color
Freeze Conditioner

Voer een allergiewaarschuwingstest uit 48 uur voor elke keer dat u kleurt.
(zie bijgevoegde folder), zelfs als u al kleurstoffen heeft gebruikt. Dus vergeet
niet om het product 48 uur van tevoren te kopen. Voor het geval dat van een
reactie of bij twijfel een arts te raadplegen alvorens een haar te gebruiken
kleurproduct.

