
Revlonissimo Colorsmetique™ Intense Blonde 

30 ml REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™ 

INTENSE BLONDE + 90 ml 

REVLONISSIMO™ CREME PEROXIDE 

Смес  (1 + 3) 

Ниво 5: REVLONISSIMO™ CREME PEROXIDE 40 

Vol (12 %) 

По-светли нива: 30, 20 or 10 Vol (9, 6 ó 3 %) 

Избор на оксидант 

Описание на 
продукта 

• За постигане на руси цветове без 

предварително обезцветяване 

• За създаване на много светли 

руси цветове, идеални кучури от 

техниките на  REVLON 

ROFESSIONAL COLLECTIONS. 

 

® 

Технически 
характеристики 

• Изсветлява до 5 нива. 

• Козметична гелообразна 

смес 
• Лесна за смесване и нанасяне 

• Перфектна трайност 

• Идеална за  екстра неутрализация 

на жълти, оранжеви и червени 

подтонове.  

Палитра от 10 цвята 

1200  Естествен 

1201  Пепел 

1202  Преливащ 

1231  Бежаво 

1232  Златна перла 

Максимална неутрализация 

• Проектирани за допълнителна неутрализация върху жълти или оранжеви нюанси, 

благодарение на по-голямо количество неутрализиращи пигменти. 

 

• За жени, които не желаят златно отразяване или предпочитат по-студени нюанси. 

Нанасяне на вече 
боядисана коса 

Инструкции за употреба 

•  Купичка  

• Съд за измерване на милилитри 

• 1 тубичка от 60 ml = 2 нанасяния 

45-60 минути 

Време на престой 

45-60 минути 
Време на престой 

Време за престой: 20 минути 

Започнете нанасянето от средни дължини и крайщата 

Време на престой: 45-60 минути 

Нанесете прясна смес на корените 

Неутрализация 

         БАЗА 

Препоръчителни комбинации 

Максимум неутрализация 
 

       БАЗА 

Небоядисвана коса - нанасяне 

1200MN Натурален 

1211MN Пепел 

1212MN Преливащо сиво 

1217MN Бронзово сиво  

1222MN Преливащо 

• Нанесете върху неизмита коса.  
• Разделете косата на 4 секции. 
• Започнете в гроната част на главата, стартирайки 

от задната част.  
• Нанасяйте в тънки секции. Бъдете прецизни, 

добрите резултатите зависят от това.  
• Нанесете подходящо количество продукт без да 

плъзгате. 
• При чувствителна коса, нанесете REVLONISSIMO™ 
ANTI-POROSITY MILK преди цвета.  
• В случай на кичури или участъци, при които 

преди са използвани изсветляващи продукти, 
нанесете REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™ 
INTENSE BLONDE на корените и 
кичурите/участъците по едно и също време. 

 
REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™ INTENSE BLONDE 
НЕ покрива сиви коси.  
 
При случаи на коси с висок процент сива коса: 
 - Нанесете REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™ ниво 9 
или 10 върху участъците със сива коса. 
- Нанесете REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™ 
INTENSE BLONDE на участъците без сива коса.  

Препоръчителни комбинации 


