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AXENIA COLORANDA
barvení bez amoniaku s anti- aging vlastnosti

 Nový systém profesionální barvení bez amoniaku p?edstaveníúžasné : to se týká až 80 %
bílé vlasy, zesv?tlení 1-2 odstíny sv?tlejší a jasn?jší upozorní a dá na p?írodní vlasy.
Naprostá absence amoniaku je AXENIA COLORANDA vhodný pro všechny typy vlas? a
to zejména pro ženy, mladé lidi a zákazníky, kte?í jsou ve stresu vlasy a vlasovou
pokožku.
Jeho exkluzivní formule je obohacená o anti- aging ú?inných látek, jako je koncentrovaný
extrakt vína s anti- volných radikál?, detoxikaci a omlazení vlas? a extrakt mízu z bambusu
hydrata?ní a vyživující.
Speciální textury v kapalném gelu,kade?ník umož?uje snadnou distribuci výrobku a
správné množství barevných pigment? a ú?inných látek na celé struktu?e vlas?. Vlasy jsou
posíleny a oživil, osv?tlené sv?tlé barvy.
 odstíny  k dispozici v 26 odstínech rozd?lených do skupin : p?írodní GOLDEN, tabák,
m??, ?ervená, fialová a mahagon. Odstíny byly vybrány s odstíny a odstíny v?rnými na
oxida?ní barvení vlas? Axenia Lab kolekce, tak, aby ?innost údržby zákazník? mezi
službou a jiné.
AXENIA COLORANDA je schopen splnit všechny technické požadavky kade?nictví se se
svým jedine?ným balancerem 6 % krém, jemn? vo?avé z hroznových Spina.
 zp?sob použití :  sm?šovací pom?r 1:01 kapaliny barviva AXENIA COLORANDA s jeho
Balancer 6%. Montážní ?as 30 minut.
 balení  : 60 ml lahvi?ka v p?ípad? 3 ks + Balancer 1000 ml láhve 

  LESKLÝ
Diamantový efekt 
Nový technický servis bez amoniaku a bez barviv jekoncentrace molekul ?inných, že za
pouhých 5 minut dává lesk a t?pyt na p?írodní a barvené vlasy. Skute?ná krása lé?ba,
která hluboce vyživuje a posilujevlasy nudné, bez života a kudrnaté. 

  zp?sob použití : 
- K lešt?ní efekt, promíchejte v pom?ru 1:1 s Axenia oxida?ního LESKLÝ 10. díl. Záv?rka
5.
- Pro osv?tlení vliv na p?írodní bázi, mix 01:02 s balancerem LESKLÝ 6%. ?as 5-10.
 box :  60 ml lahvi?ka v p?ípad? 3 ks 
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