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One Night Highlights giver dig mulighed for at afprøve farvede reflekser for en aften, eller for
at se hvordan det vil klæde dig at være rødhåret, brunette eller blondine. Denne hårfarve
giver et professionelt resultat, som kan vaskes ud ved blot én hårvask, og giver dermed alle
skønhedsjunkier mulighed for at ændre udseende fra dag til dag afhængigt af humør, frisure
og stil.
Hvad er det?
En mineralrig crememousse som øjeblikkeligt giver resultater, og giver dig mulighed for at
teste en ny hårfarve. Alterna 1 Night Highlights er også et perfekt produkt til at genopfriske et
hår der allerede har reflekser. Alterna 1 Night Highlights findes i tre farver: Shimmering
Blonde, Ravishing Red og Golden Brown.
Hvordan gør man?
Produktet appliceres i nyvasket tørt hår. Flasken rystes og doseringsknappen trykkes ned.
Børsten holdes nedad, indtil en moderat mængde mousse er frigivet. Påføres håret fra rod til
spids, en sektion ad gangen, til den ønskede effekt er opnået. Lad produktet tørre i 5-10
minutter, og når håret er helt tørt, børstes det igennem for at fjerne eventuelt overskydende
farve. Børsten rengøres under varmt vand, så den er klar til næste påføring. Håret styles
derefter som vanligt, dog skal varmestyling udføres, inden 1 Night Highlights anvendes.
Fordele
Alterna 1 Night Highlights er et professionelt produkt til hjemmebrug. Det er let at anvende
og tørrer hurtigt uden at smitte af eller drysse. Farven er mineralbaseret og indeholder ingen
stærke kemikalier som ammoniak, peroxider eller syntetiske farver.
Resultat
Fantastisk hår med skinnende blonde, røde eller gyldenbrune striber i et snuptag.
Tips
Er hårspidserne lidt tørre? Anvend da gerne Bamboo Shine Silk Sleek Brilliance Cream eller
Bamboo Smooth Kendi Pure Treatment Oil, inden du farver håret.
1 Night Highlights rækker til ca. 20 appliceringer og findes hos udvalgte saloner fra april
2012.
Vejl. udsalgspris: 359 kr.
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