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 Medavita lancerer ny linje Luxviva, multi- funktionel behandling, der beskæftiger sig med
sundhed og skønhed af farvet hår og bleget hår. Tilstedeværelsen af ekstraktet af solsikke
og kraften i komplekse Amino Concentrée give styrke og glans til håret og samtidig
beskytte især håret skørt og beskadiget af farve, men også gjort hår skørt og kedeligt efter
gentagen blegning.
LUXVIVA kontraster og forebygger ældning af strukturen af håret, reducerer tabet af farve,
der beskytter mod UV-skader og øger lysstyrken af håret.
 COLOR BESKYTTELSE SHAMPOO pH 5 
Anti- frie radikaler, antioxidant, anti-fade, beskyttende, lysende
Renser blidt og samtidig beskytte håret fiber og kosmetisk farve fra udsættelse for sollys
og miljøskadelige stoffer. Farven er lys, lyse, pulserende, stamceller hydreret, lyse.
Velegnet til alle hårtyper. box :  250/1.000 ml flaske

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti- gul, anti- frie radikaler, antioxidant, beskyttende, lysende
Neutralisering shampoo uønskede nuancer af gul. Takket være dens formel beriget med
pigmenter direkte beskytter og køler refleksioner, mens håret blødt, fyldig, skinnende og
let at rede. Farven er lys, lyse, pulserende, stamceller hydreret, lyse. Velegnet til blond
hår, bleget, stribet, salt og peber, og selvfølgelig hvide.
 box :  250 ml flaske

 beskyttende maske COLOR pH 3,5 
Anti- frie radikaler, antioxidant, beskyttende, fugtgivende, blødgørende, udfiltring,
konditionering, genopretter pH, vandopløselige og nemt skylles
Photoprotective maske. Det nærer, betingelser, beskytter og forlænger livagtighed,
lysstyrke, refleksioner og farvedybde intensitet lige gjorde. Tilstedeværelsen af
??jojobaolie, ved meget høj affinitet til det kapillære fibre og med bemærkelsesværdige
nærende, fugtgivende og blødgørende egenskaber, regenererer, styrker og fugter intenst.
 box :  jar 250/500 ml

 FILLER COLOR BESKYTTELSE EFTER pH 3,5 
Anti- frie radikaler, antioxidant, beskyttende, lysende, anti-statiske, genopretter pH
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Emulsion beskyttende effekt dopocolore Mirror. Dens unikke filmdannende handling
ombrydes håret og forstærker den reflekterende magt. Beskytter farve fra mekaniske og
miljømæssige stress, fjerner statisk elektricitet, og samtidig holde håret blødt og elastisk.
Garantier forsvar mod foto - oxidation af hårfarve, reducere mængden af ??UV-lys, der når
overfladen af ??den kapillære fiber, forstærker stilken, der giver krop og opretholde
længere friskhed og glans af farve frisklavet.
Velegnet til alle hårtyper. box :  7 ml hætteglas x 24 stk

 RAVVIVANTE FARVE CONCENTRATE 
Anti- frie radikaler, antioxidant, beskyttende, lysere farve, reparation, lysende
Revitalizing Emulsion farvning. Reparation beskadiget områder af fiber, komprimerer og
lukker hårstrået for bedre fiksering af farve og glans med det samme. Håret erobret en
ekstraordinær lysstyrke, elasticitet, brudstyrke og vitalitet, holde ensartet farve fra rod til
spids.
Velegnet til farvet hår, bleget eller fremhævet hår. box :  10 ml x 10 +10 pcs

 MILK iperproteico pH 6,5 
Beroligende, konditionering, fugtgivende, beskyttende, blødgørende
Beskyttende mælk til følsom hud farve kosmetik, virker direkte i blend farve / affarvning.
Dens eksklusive formel beroliger hovedbunden og konditionering håret fiber, efterlader
huden blød og fugtet og håret stærkt og sundt.
Egnet til følsom hud eller særlig følsom eller sensibiliseret hår. box :  1,000 ml flaske

Anti- frie radikaler, antioxidant, efterlader ingen rester
Wax mat lystæt fleksibel. Donér en stil fyldig og defineret en mat effekt. Det betyder ikke
hærde hår, der stadig er defineret, omformes let med ingen rester.
Velegnet til alle hårtyper. box :  100 ml krukke

Anti- frie radikaler, antioxidant, efterlader ingen rester, lysende
Voks blank medium hold. Fremhæv glans af håret uden at tynge det ned. Medier definition
for en stil blødt, naturligt og skinnende. Det efterlader ingen rester.
 box :  100 ml krukke

 GENTLE SPRAY GLOSS 
Illuminating tør, efterlader ingen rester
Spray lysende gas fra ingen øjeblikkelig og intens duft med ekstraordinær strålende.
Donér en utrolig skinnende effekt til håret, for de mest glamourøse lejligheder, både i aften
på den dag. Tørrer øjeblikkeligt uden en sporrest, ikke-fedtet og beskytter mod fugt. Fra
lys og silkeblød tekstur giver en blændende effekt på lang sigt, der efterlader håret
kompakt, lyse og skinnende.
Passer til alle hårtyper, især farvet. box :  150 ml flaske 
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