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Directa: Perlacolor

A KREATÍV LEHETŐSÉGEK VÉGTELEN TÁRHÁ Z A

A Perlacolor márkanévhez tartozó színező termékpaletta
ideális kiegészítője. A Directa ideiglenes színt nyújt
lenyűgöző potenciállal: újjáéleszti a színt a festések
között, testet ad az új színnek, fényessé teszi a hajat és
használatával még a természetes haj is hangsúlyossá
válik. Krémes állagával pakolókrémhez hasonlít, így a
színező hatás mellett újjáépíti és kondicionálja a hajat.
Professzionális és otthoni felhasználásra egyaránt
ajánlott. A Directa kiszélesíti a színekkel való játék
lehetőségeit és ugyanúgy megbízható, kiváló minőségű,
mint a többi Perlacolor termék.

SZÍNEZÉS

A pigmentek visszaverik a fényt, színük csak fokozódik,
minél hosszabb ideig marad a festék a hajban. Ez teszi
a Directát annyira sokoldalú termékké az egyedi hatás
elérésében.
Szalonhasználatra, hajfestés után: ideális eszköz
hajfestés után a választott hajszín hatásának fokozására.
Erősebbé és intenzívebbé teszi azt, valamint divatos hatást
kelt.
Festett hajra, otthoni használatra: A Directa élénkíti a
hajszínt és hosszú ideig tartó ragyogást ad. Heti egyszeri
használatával segít megőrizni a szín intenzitását a hajtőtől
a hajvégekig.
Természetes haj esetén: Ideális azok számára, akik
hosszú távú elkötelezettség nélkül akarnak kísérletezni. A
hajat könnyűvé, fényessé teszi és olyan színt ad, amelyet
samponnal el lehet távolítani.

R AGYOGÁS

Azok, akik azt gondolják, hogy a Directa
egyszerűen csupán színt ad, az első használat
után megváltoztatják a véleményüket. A krém
kivételesen különleges fényt nyújt mind a frissen
festett vagy természetes haj számára. Garantált
hatása van már néhány perces használat után is.
A kutikula bezáródik, a haj pedig fényesen ragyog.

ÁPOLÁS ÉS VÉDELEM

Színező hatásán felül a Directa intenzíven kondicionálja
a hajat, puhává és fényessé varázsolja, így az könnyen
kifésülhető és formázható lesz.
A benne található olíva olajnak, gyömbérnek és kókuszvajnak
köszönhetően a haj újjáéled, ragyogó és testes lesz. Az olíva
olaj nagy mennyiségben tartalmaz telítetlen zsírsavakat,
valamint antioxidánsokat, amelyeknek jelentősen jótékony
hatása van, így nem csupán a táplálkozásban csodaszer,
hanem a bőr és testápolásban is. Az antioxidánsokban
és vitaminokban szintén gazdag másik összetevő, a
kókuszvaj növeli az olívaolaj hatását hasonló ápoló és
építő tulajdonságaival.
Végül építőeleme az antioxidáns és gyulladáscsökkentő
hatással bíró föld alatti gumó, a gyömbér, amelynek gyógyító
erőt tulajdonítanak világszerte, számos kultúrában.

JÁTÉK
A Directa használatával a haj újjáéled, lágy
lesz és ragyogó - akár festett vagy természetes
hajról legyen is szó. Készen áll a játékra?
Bázis szőke /
világosított

Bázis barna

Bázis réz és vörös

Bázis sötétbarna /
fekete

GOLD: arany
pigmentekkel

aranyabb
árnyalatot ad

fényes hatást nyújt

nem javasolt

nem javasolt

SUMMER: narancs
pigmentekkel

réz árnyalatot ad

meleg tónusokat
ad

fényes hatást nyújt

erős vörös tónust
ad

meleg tónusokat
ad

a réz tónust
hangsúlyozza
a vörös
árnyalatokat
hangsúlyozza

erős lila tónust ad

lilás árnyalatot ad

lilás árnyalatot ad

lilás árnyalatot ad

SCARLET: vörös
pigmentekkel

A meleg színek hangsúlyozására és
erősítésére, valamint színes hatás elérésére

PURPLE: viola
pigmentekkel

meleg tónusokat
ad

CHOCOLATE: barna
pigmentekkel

Festett haj színének vagy a természetes haj
színének hangsúlyozására

barna árnyalatot ad

fényes hatást nyújt

csökkenti a vörös
tónust

meleg tónusokat
ad

NO YELLOW: világoskék
pigmentekkel

Aszőkített, melírozott és az erősen világosított
haj esetében csökkenti a sárga tónusokat.
Otthoni használat esetén is hatásos, két
festés között a hideg világosszőke árnyalat
megtartására. Szintén alkalmas férfiak és
nők számára a természetes ösz haj esetében
a sárgás tónusok megszűntetésére.

csökkenti a sárga
tónust, miközben
fényt ad

nem javasolt

nem javasolt

nem javasolt

ALK ALMA Z ÁS

TUDNIVALÓK
A
Directa
direkt
pigmenteket
tartalmaz. Mit jelent ez?
Mint
az
köztudott,
a
legtöbb
hagyományos hajfesték oxidációs
festék. Ez azt jelenti, hogy a
színezési folyamat beindulásához
a
hajfestéknek,
ami
ammóniát
tartalmaz, kölcsönhatásba kell lépnie
a
hidrogén-peroxidot
tartalmazó
oxidálószerrel. A haj külső rétege
megnyílik és a pigmentek behatolnak
a haj szerkezetébe. Az eredmény
tartós lesz.

A Directa használata nagyon egyszerű.
Mossa meg és törölje meg a haját.
Viseljen védőkesztyűt és tegyen a haj hosszának megfelelő mennyiségű Directát
egy tálkába.
Ecset használatával egyenletesen vigye fel az anyagot a hajra a tarkótól
kezdve, fél centiméter re a fejbőrtől, a haj teljes felületére egészen a
hajvégekig. Fésülje bele a hajba alaposan. Ecset használata nélkül, kézzel
is elvégezhető a művelet, mintha pakolókrémet vinne fel a hajra. Mindig
viseljen védőkesztyűt, különösen az intenzívebb és a sötétebb árnyalatoknál.
Hagyja hatni kb. 5-20 percig, amíg a kívánt eredmény el nem érte. Pár perces
használat elegendő egy enyhe, természetes hatáshoz. Minél hosszabb ideig
hagyja a hajon, annál erősebb lesz a tónus.
Alaposan öblítse le vízzel, majd szárítsa és formázza a hajat.

Ezzel
ellentétben
az
azonnali
használatra kész Directa színező
nem igényel oxidánst. A termék ápoló
és színező anyagokat is tartalmaz,
amelyek a hajszálra kerülnek és a
felületén képeznek tónust anélkül,
hogy behatolnának abba. A tónus nem
változtatja meg a haj eredeti színét és
néhány hajmosás után eltűntethető.
A
szín
hajban
maradása
egy
egyszerű jelenségnek köszönhető:
a direkt pigmenteknek pozitív töltése
van, míg a hajnak negatív a töltése.
Ezek egymásra hatást gyakorolnak
és egymásra kapcsolódnak a haj
felszínén.
A végeredmény az eredeti hajszín
és a színező anyag egybeolvadása:
ez nagyon hasznos lehet, mielőtt a
vendég a tartós hajszínt kiválasztaná.
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Oyster Cosmetics SpA
Made in Italy
Hairmony Fodrászkellék Kft. 1097 Budapest Gyáli út 33/b
Tel. +36 30 377 0849
Fax +36 29 317-316
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