
 את שטפי
 השיער
 במים

פושרים

 את חפפי
 עם שיערך

 המייצב
 המצורף

ושטפי
 התהליך קלירול׳׳ וב״מיס קאר״ (ב״לגינג

 המצורפות הברורות בהוראות עייני דומה.
למוצרים).

 לעצמך להתאים יצר ^
הנכון! הצבע #■*את

 פניך, גווני את בחני בראי. הביטי ראשית
 הגבות העור, צבע עינייך, צבע את

 בפניך השולטים לגוונים בהתאם והריסים.
 הרצוי השיער צבע מהו החליטי ולאישיותך

 אותו תבחרי כיצד ונראה בואי עתה לך.
 איזי״. אנד ״נייס צבעי 24 מבין
 4ל־ מתחלקים איזי״ אנד ״נייס צבעי

 הצבע - יותר נמוך שהמספר (ככל :קבוצות
 גבוה שהמספר ככל יותר. בהיר בקבוצה

תר-הצבע יותר). כהה בקבוצה יו
 אנד ״נייט של הבלונד צבעי קבוצת .1

 ,102 ,103,104,105,106 (מספרים איזי״:
99,100,101.(

 ולרענן להעשיר תוכלי - בלונדי שיערך אם
 המקורי. לשיערך הדומה בצבע גווניו את
 בגוני בחרי אותו, להכהות תרצי אם

 ,106(המקורי שיערך מצבע הכהים הבלונד
 הבלונד גוני - להבהירו תרצי אם ).105

 לך. יתאימו )99־101(הבהירים
 הבלונד בצבעי שימוש - חום שיערך אם

 בהיר חום צבע יתקבל שיערך. את יבהיר
 מוזהבים. או זוהרים גוונים עם
 יבהירו הבלונד צבעי - אדמוני שיערך אם
 בהיר יהיה הנבחר שהצבע ככל שיערך. את

 ולהיפך. יותר, בהיר השיער יהיה יותר
 של הבלונד צבעי - שחור שיערך צבע אם

 שונים חום גוני יעניקו איזי״ אנד ״נייס
לשיערך.

 ״גייס של האדמוניים הצבעים קבוצת .2
 ,110,111,112,113 (מספרים איזי״: אנד
109, 108, 107.(
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 הגוון - בלונדי או חום שיערך צבע אם
 ככל יותר עמוק יהיה שיתקבל האדמוני
 ),112,113(יותר כהה יהיה הנבחר שהצבע
).107,108(ולהיפך

 האדמוניים הצבעים - אדמוני שיערך אם
 את יכהו )111-113(או יבהירו, )107-109(

 שתבחרי. לצבע בהתאם שיערך
 גוונים תקבלי - שחור שיערך צבע אם

 לצבע בהתאם בהירים, או כהים ערמוניים
שתבחרי. האדמוני

 אנד ״נייס של החומים הצבעים קבוצת .3
 ,117,118,119,120,121 (מספרים איזי״:

114,115,116.( .
 כהה לחום יהפוך צבעו - בלונדי שיערך אם

 בהתאם )114-117(בהיר או )118-121(
שתבחרי. לצבע

 את יעשירו אלה צבעים - חום שיערך אם
 בהתאם אותו יכהו או יבהירו הטבעי, הגוון
 יותר, גבוה שהמספר (ככל שתבחרי. לצבע
יותר). כהה הוא
 עם לחום יהפוך צבעו - אדמוני שיערך אם
 שמספר ככל יותר כהה שיהיה אדמוני, גוון

 ולהיפך. יותר, גבוה יהיה הצבע
 החום צבעי - שחור שיערך צבע אם

 כהה, לחום צבעו את יהפכו הבהירים
 צבעו את יעשירו - הכהים החום וצבעי

הטבעי. השחור
 ״גייס של השחורים הצבעים קבוצת .4

).122 ,124 (מספרים איזי״: אנד
 ושחור )122(טבעי שחור - השחור צבעי 2

 לשחור, שיער כל הופכים - )124(כחלחל
 שתבחרי. השחור לגוון בהתאם

 ניתן איזי״ אנד ״נייס של הצבעים מבחר
 הארץ. רחבי בכל להשגה

 ״נייס של באריזות הביטי לחנות, בהכנסך
 על לך, הרצוי הצבע את ובחרי איזי״ אנד

 בעברית. טבלה מופיעה האריזה
 שיערך של הנוכחי הצבע - הימני בטור

 הצבוע). או (הטבעי
 הצבע מספר מצויין - השמאלי בטור

 המבוקש. לצבע להגיע כדי לבחור שעליך
לדוגמא: וקל. פשוט

 צבע עם התוצאה
:תהיה זה

 שיערך צבע אם
:הינו הטבעי

בהיר בזי עם בלונד בלונד
רך אדמוני אדמוני

 עם חום.בהיר
זוהרים גוונים

חום

חמים חום שחור
בהיר בזי בלונד אפור

 עם מה - אלה 1
שיבה! שיער

 1/3 שעד שיער צובע איזי״ אנד ה״נייס
 של יותר גבוה לאחוז שיבה. הוא ממנו
 או קלירול״ ב״מיס השתמשי - שיבה שיער

קאר״. ב״לבינג

בעולם! ביותר הנחפף

קלירול) ׳\[(מיס1158 01311־01
 שכמות הגילים בכל לנשים מיועד .1

 גס ומעונינות ,1/3מ־ גבוהה בשיערן השיבה
הטבעי. מצבעו שיערן צבע בשינוי

 שיערן צבע את לשנות המעונינות לנשים .2
 העזרי צבע, לבחור כדי גוונים. 4מ־ ביותר

המוצר. גבי שעל בטבלה
 שיער מכסה - קאר) (לבינג1,0׳ו1ת2 03ז6

ומי־חמצן! אמוניה מכיל ואינו בלבד, שיבה
 את• לכסות המעונינות לנשים מיועד .1

 שיערן לצבע ולהתאימו בלבד השיבה שיער
הטבעי.

 רוצות ואינן שיבה כולו ששיערן לנשים .2
ומי־חמצן. אמוניה המכיל בצבע

 הביטי לך, המתאים בצבע לבחור כדי
 הצבע זהו האריזה. גבי שעל בתמונה

שיתקבל.

 - וקל) איזי״(יפה אנד ״נייס עם זכרי!
 מכריך אפילו שצבעת. ידע לא אחד אף

ביותר. הקרובים
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וניתי. אישי לשימוש ויופי איכות מוצרי
 03-247158 טרייד- דנשר

מפיץ:
 ,16 הפלדה גלגלי רה׳ ושות׳, היימן פ.י.

.052-58190 :טלפון הרצליה. התעשיה, אזור

שלקלירול. איזי״ ״נייטאנד
טבעי. יפה. אמין.
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