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УПАКОВКА
• Коробочка з 60 мл тубою 
Арт. № 70021 до 79991

УПАКОВКА
• CHROMA Developer O2 6V (1,8%)
Флакон 1000 мл  Арт. 722101
Флакон 120 мл  Арт. 72111

• CHROMA Developer O2 18V (5,4%)
Флакон 1000 мл  Арт. 72201
Флакон 60 мл  Арт. 72211

• CHROMA Developer O2 28V (8,4%)
Флакон 1000 мл  Арт. 72301

Флакон 60 мл  Арт. 72311

ЗАСТОСУВАННЯ
• Змішування: 1:1 
  (60 мл крем-фарби + 60 мл окисника)

ЗАСТОСУВАННЯ
• Змішування: 1:1 (60 мл крем-
фарби CHROMA + 60 мл CHROMA 
DEVELOPER O2)

Безаміачна перманентна фарба 
для волосся

Крем-окисник

ПРОДУКТ
• Крем-окисник. Кремоподібна тексту-
ра полегшує змішування та нанесення 
на волосся для досягнення оптималь-
них результатів.

• Вміст перекису водню:
6Vº (1.8%) • 18Vº (5.4%) • 28Vº (8.4%)

 – це високоефектина фарба для волосся, яка була 
заново розроблена задля досягнення неперевершеності у:
• 100% покритті;
• відтінків високої інтенсивності та сяйва;
• стійкості кольору;
• ніжному догляді за шкірою голови;
• максимальної м’якості.

ПЕРЕВАГИ ФАРБУВАННЯ
• 56% відтінків  є відтінками з високим ступенем по-

криття. Не потребують змішування з базовими відтінками.
• Кінцевим результатом є колір на 13% більш чистий та 

інтенсивний.
• CHR підвищує міцність кольору та стійкість до змивання на 

15%.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ВОЛОССЯ
• Підвищує кондиціонуючий ефект та м’якість волосся на 30%.

CHROMA ПЕРЕВАГИ
З  фарбування волосся стає задоволенням для обох: 
майстра та його клієнта.

 стає парфумованою, з легким ароматом зелені, анісу 
та лілеї.

ПЕРЕВАГИ
• Містить Betafin, активну речовину зі 
зволожуючими та пом’якшуючими 
властивостями, яка отримується з на-
турального бетаїну та захищає волосся й 
шкіру голови.
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