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“Jeg har ikke prøvet noget andet som har 
været bedre i mine 10 år som frisør.” 

Josephine Renee Adamsen



pH
TRANSFORMER

alkaline to acid

PH-transformer BE9+ fra EmmeDiciotto 
er et teknisk produkt dedikeret til 
farvning af håret, for at løfte glansen til 
nye højder uden at lysne den naturlige 
base.  
Strukturen af blond hår er mere delikat, 
og derfor bør der kun benyttes 
kvalitetsprodukter, som giver 
kunden det absolut bedste slutresultat. 
Dette produkt skader ikke håret pga. 
Plex, som er en teknologi der beskytter 
håret.

PH Transformer er en flydende væske med 
Aloe Vera, der transformerer en permanent 
farve til en toningsfarve, uden at lysne den 
naturlige base. 
Den bruges til teknikker som balayage, 
meches, shatush uden at ændre på den 
naturlige base. 

• Det giver langvarig lysstyrke og shine
• Det er nemt at bruge 
• Kort behandlingstid

HVORFOR SKAL DU BRUGE BE9+?

HVORDAN KAN MAN BRUGE DET?

Mix: 

• 100 ml farve cream
• 16 ml PH transformer 
• 150 ml Activator (3%) 
 
Brug handsker  
Behandlingstid: 5-20 minutter

PRIS:
3 x 100 ml 
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899,-

NYESTE GENERATION AF 

GLOSSING!

BE+9 gør at håret ser ud som et 5 timers arbejde, selvom det 
kun tog 20 minutter.  
Den kan bruges som toner/glossing efter striber, som opfriskning 
på et kedeligt hår eller til Balayage/ombre hvor overgangen skal 
fade. Det er nemmest at bruge en farveflaske hvor man måler 
efter ml. Den rystes omhyggeligt og så er den klar til brug. 

Farven bliver tyndere og dermed nemmere at påføre og fordele. 

Farven skal sidde i håret i ca. 20 minutter, derefter skylles det ud 
og kunden vil mærke et sundere og mere glansfuldt hår. De fleste 
af de kunder som har prøvet det, syntes at deres hår føles 
tykkere end det var før. Produktet skader ikke håret som alm. 
farve da det ikke åbner skællaget, men lægger sig uden på håret. 
Det gør så også at det sætter sig bedre fast i ødelagt hår, hvilket 
ellers normalt plejer at være et problem at få farve til at hænge 
fast i. 


“Jeg har ventet længe på dette produkt!  
 

Det er en kæmpe redning eller finish på 
et ellers alm. stribet hår. Jeg har arbejdet 
med Emme diciotto i 7 år og jeg har 
ikke prøvet noget andet som har 
været bedre i mine 10 år som frisør.  
Jeg har dog bare brug for fornyelse 
ligesom vores kunder har. 
DET KOMMER HER! 

GODT RÅD FRA MIG:  

1. Lad det sidde i den fulde 
trække-tid.  
Stol på processen.  

2. Hvis det lægges i hele 
håret, så brug en tone lysere 
i spidserne end i bund, da 
det sætter sig bedre fast i 
det slidte hår.” 
                            Josephine 

Billeder fra Josephine Adamsen 
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