
COLOR FRESH



C O L O R  I L L U M I N A  C O L O R



C O L O R  C O L O R  F R E S H

CCCCCOOOOOOLLLLLOOOOORRRRRR  FFFFFRRRREEESSH PPPPPPEEEEEERRRRRFFFFFEEECCCTTTTOOOONNNNN
BBBBBYYYYYY CCCCOOOOOLLLOOOOORRRRRR FFFRRRRRREEEEESSSHHHH 

Perfecton by Color Fresh is een speciaal leave-in haar-

kleurproduct. Het bevat directe kleurstoffen en een 

vitaminecomplex om levendige kleur en glans toe te 

voegen aan een professionele kleurbehandeling.

Het is een extreem veelzijdig product, ideaal voor zowel 

kleuropfrisser als voor eenmalig een speciale kleur voor 

bijvoorbeeld een avondje uit.

VOORDELEN:

•  Ideaal voor kleurcorrectie.

•  Voegt nuance toe.

•  Verzorgende formule met zure pH waarde - bevat geen 

ammonia en geen oxidatiemiddel.

•  Snel aan te brengen en geen inwerktijd.

•  Makkelijk om aan te brengen. 

•  Verzorgt het haar en geeft een intensieve glans boost.

•  Geen zichtbare uitgroei.

•  Dekt grijs haar tot 15%.

Color Fresh is een semi-permanente kleuring met zure 

pH waarde en een perfecte combinatie van direct kleur-

resultaat en verzorgende ingrediënten. Dit veelzijdige 

product is ideaal te gebruiken als kleuropfrisser tussen 

kleur- of blondeer behandelingen in en het versterken van 

de levendige kleur van blond of grijs haar. Geeft het haar 

tot 50% meer glans*.

VOORDELEN:

• Voegt diepte en nuance toe.

•  Milde formule met zure pH – bevat geen ammonia 

en geen oxidatiemiddel.

• Makkelijk en snel aan te brengen.

•  Meerdere zilver nuances verkrijgbaar 

om grijs haar op te frissen.

• Houdt tot 10 wasbeurten.

• Dekt grijs haar 30% tot 40%.

*Vergeleken met onbehandeld haar.
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Color Fresh is gebruiksklaar.

1.  Direct vanuit de fles aanbrengen op gewassen, 

handdoekdroog haar. Handschoenen dragen.

2.  Color Fresh gelijkmatig op lengten en punten  

aanbrengen voor een optimaal resultaat. 

Color Fresh pH 6.5: Afhankelijk van de haarconditie 

en het gewenste kleurresultaat circa 20 minuten 

laten inwerken.

Color Fresh Silver: Afhankelijk van de haarconditie 

en het gewenste kleurresultaat 5-20 minuten laten 

inwerken.

3.  Na de inwerktijd met warm water dooremulgeren 

en het haar zorgvuldig uitspoelen. Het is niet 

noodzakelijk om het haar nogmaals te wassen.  

Het haar zoals gebruikelijk verder behandelen.

Tip: Een intensiever kleurresultaat kan bereikt 

worden door warmte toe te voegen of de inwerktijd 

te verlengen.

Leave-in product.

1. Was en maak het haar handdoekdroog.

2.  Draag geschikte handschoenen, vul de applicator 

met 250ml warm water.

3.  Voeg Perfecton in gewenste hoeveelheid toe. 

Goed schudden.

4.  Perfecton mix gelijkmatig over het haar aan- 

brengen met de applicator en gelijkmatig door  

het haar emulgeren.

5.  Belangrijk: het haar niet spoelen of wassen met 

shampoo. Het haar zoals gewoonlijk verder 

behandelen.
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KLEURHOOGTE MENGADVIES

12/0 tot 10/0 250ml water + 5ml Perfecton

9/0 250ml water + 10ml Perfecton

8/0 250ml water + 15ml Perfecton

7/0 tot 4/0 250ml water + 20ml Perfecton


