Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

nazwa: Matrix Color Sync krem koloryzujący 84ml
producent: Matrix

cena: 26.20 zł

Matrix COLOR Sync to pierwszy produkt do koloryzacji ton w ton zawierający opatentowany kompleks
odżywczo-regenerujący z ceramidami. Opracowany w celu przywrócenia równowagi w strukturze włosów
porowatych oraz ich wzmocnienia. COLOR Sync został stworzony, żeby zapewnić jednolity, doskonale kryjący
efekt koloryzacji (trwale pokrywa siwe włosy) oraz zregenerować i przywrócić prawidłowa strukturę włosom
porowatym, dzięki czemu są one pełne blasku i miękkości. Paleta COLOR Sync to 50 odcieni w tym m.in.
Mokka czy odcienie z kolekcji Czekoladowa Wiśnia. W ofercie COLOR Sync jest również COLOR Sync
CLEAR czyli produkt bezbarwny przeznaczony do stosowania z odcieniami COLOR Sync na każdym poziomie.
Stosowanie COLOR Sync CLEAR w równych proporcjach z odcieniem COLOR Sync powoduje rozcieńczenie
pigmentów zawartych w farbie o 1 poziom. Właściwości 1. Koloryzacja ton w ton. COLOR Sync nie zawiera
amoniaku, dzięki czemu koloryzacja następuje głównie na części zewnętrznej włosów. 2. Bez odrostów. Niski
procent aktywatora (2,7%) powoduje, że odrosty są mniej widoczne. 3. Kompleks odżywczo-regenerujący z
ceramidami. Dzięki czemu wzmacnia i przywraca prawidłową strukturę włosom porowatym. Kompleks wnika w
porowate szczeliny w strukturze włosa ułatwiając równomierne działanie produktu. 4. Jednolity i doskonale
kryjący efekt koloryzacji. Trwale pokrywa siwe włosy. Uzyskany efekt kolorystyczny jest jednolity, ponieważ
dzięki kompleksowi pielęgnacyjnemu pigment osadza się równomiernie, nie tworzy pasm, nie gromadzi się na
końcówkach. 5. Przywraca naturalną barwę włosów. 6. Blask i miękkość. Włosy po koloryzacji COLOR
Sync są miękkie i pełne blasku. 7. Usuwa niepożądane efekty po rozjaśnieniu. W trakcie tonowania usuwa
niepożądane efekty po rozjaśnieniu w przypadku włosów koloryzowanych na całej długości lub na pasemkach.
8. Odświeżanie włosów trwale koloryzowanych SOCOLOR.beauty. W przypadku odświeżania włosów
koloryzowanych wybieramy zawsze kolor o 1 ton jaśniejszy.
Dostępne kolory: Naturalne: 3N 5N 6N 8N
10N Popielate: 1A 4A 6A 8A 10A Ciepłe naturalne: 3WN 5WN 6WN 7WN 8WN 10WN Złociste:
4G 6G 8G 10G Fiolety: 6V 8V 10V Mokka: 5M 6M 7M 8M 10M Intensywna Mokka: 5MM 7MM
9MM 10MM Złota Mokka: 5Mg 6Mg 7Mg 8Mg Brąz / blond czerwień: 4BR 6BR 7BR Brąz / blond
miedź: 4BC 6BC 8BC Miedziano-złociste: 6CG 8CG 10CG Czerwono-brązowe: 4RB 6RB
Czerwono-miedziane: 6RC 8RC Intensywna czerwień: 5R Czerwono-fioletowe: 4RV 6RV CLEAR
(bezbarwny) Matrix COLOR Sync to pierwszy produkt do koloryzacji ton w ton zawierający opatentowany
kompleks odżywczo-regenerujący z ceramidami. Opracowany w celu przywrócenia równowagi w strukturze
włosów porowatych oraz ich wzmocnienia. COLOR Sync został stworzony, żeby zapewnić jednolity, doskonale
kryjący efekt koloryzacji (trwale pokrywa siwe włosy) oraz zregenerować i przywrócić prawidłowa strukturę
włosom porowatym, dzięki czemu są one pełne blasku i miękkości. Paleta COLOR Sync to 50 odcieni w tym
m.in. Mokka czy odcienie z kolekcji Czekoladowa Wiśnia. W ofercie COLOR Sync jest również COLOR Sync
CLEAR czyli produkt bezbarwny przeznaczony do stosowania z odcieniami COLOR Sync na każdym poziomie.
Stosowanie COLOR Sync CLEAR w równych proporcjach z odcieniem COLOR Sync powoduje rozcieńczenie
pigmentów zawartych w farbie o 1 poziom. Właściwości 1. Koloryzacja ton w ton. COLOR Sync nie zawiera
amoniaku, dzięki czemu koloryzacja następuje głównie na części zewnętrznej włosów. 2. Bez odrostów. Niski
procent aktywatora (2,7%) powoduje, że odrosty są mniej widoczne. 3. Kompleks odżywczo-regenerujący z
ceramidami. Dzięki czemu wzmacnia i przywraca prawidłową strukturę włosom porowatym. Kompleks wnika w
porowate szczeliny w strukturze włosa ułatwiając równomierne działanie produktu. 4. Jednolity i doskonale
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kryjący efekt koloryzacji. Trwale pokrywa siwe włosy. Uzyskany efekt kolorystyczny jest jednolity, ponieważ
dzięki kompleksowi pielęgnacyjnemu pigment osadza się równomiernie, nie tworzy pasm, nie gromadzi się na
końcówkach. 5. Przywraca naturalną barwę włosów. 6. Blask i miękkość. Włosy po koloryzacji COLOR
Sync są miękkie i pełne blasku. 7. Usuwa niepożądane efekty po rozjaśnieniu. W trakcie tonowania usuwa
niepożądane efekty po rozjaśnieniu w przypadku włosów koloryzowanych na całej długości lub na pasemkach.
8. Odświeżanie włosów trwale koloryzowanych SOCOLOR.beauty. W przypadku odświeżania włosów
koloryzowanych wybieramy zawsze kolor o 1 ton jaśniejszy.
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