Alterna Professional
Haircare lanserar ny
unik produkt
1 NIGHT HIGHLIGHTS
One Night Highlights gör det möjligt att testa färgade slingor för
en kväll eller för att prova hur man skulle passa som rödhårig,
brunett eller blondin. Denna hårfärg som tvättas ur på en
hårtvätt tillåter också ”skönhetsjunkies” att ändra look från dag
till dag beroende på humör, frisyr och stil.
Vad är det?
En urtvättbar mineralbaserad färgmousse som omedelbart och
enkelt ger dig möjlighet att testa en ny hårfärg. Alterna 1 Night
Highlights är också en perfekt produkt för att fräscha upp ett
redan slingat hår. Alterna 1 Night Highlights finns i tre färger;
Shimmering Blonde, Ravishing Red och Golden Brown.
Hur gör man?
Produkten appliceras i tvättat handdukstorkat hår. Skaka
flaskan noga innan applicering. Tryck in doseringsknappen och
håll borsten nedåt så att en lagom mängd av moussen kammas
genom håret.
Borsta från rot till topp genom hela håret tills
önskad effekt uppnåtts. Låt produkten torka i 5-10
minuter. Rengör appliceringsborsten under
rinnande varmt vatten. När håret är helt torrt
borstar du igenom så att överflödig färg försvinner.
Styla som vanligt. Om du ska använda
värmestylingsprodukt så applicera det i håret innan
1 Night Highlights.

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se.

1 NIGHT HIGHLIGHTS
Fördelar
Alterna 1 Night Highlights är en proffsprodukt för hemmabruk.
Lätt att använda och torkar snabbt utan att fälla eller flagna.
Färgen är mineralbaserad och innehåller inga starka kemikalier
som ammoniak, peroxide eller syntetiska färgämnen.
Resultat
Fantastiskt hår med guldblonda, röda eller guldbruna slingor i
ett nafs.
Tips
Är hårtopparna torra? Använd gärna Bamboo Shine Silk Sleek
Brilliance Cream eller Bamboo Smooth Kendi Pure Treatment
Oil innan du färgar håret.
1 Night Highlights Räcker till ca 20 appliceringar och finns till
försäljning på utvalda salonger från och med april.
Pris: 399 kr.

För mer information, produkter och högupplösta bilder kontakta Presskontakterna,
Nina Reutercrona nina.r@presskontakterna.se.

