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AXENIA COLORANDA
farvning uden ammoniak med anti- aging egenskaber

 Nyt system for professionel farvning uden ammoniak forestillinger af den fantastiske : det
dækker op til 80% hvide hår, lysere 1-2 nuancer lysere og lysere højdepunkter og giver til
det naturlige hår. Det totale fravær af ammoniak gør AXENIA COLORANDA velegnet til
alle hårtyper og især for kvinder, unge og kunder, der er stressede ud hår og hovedbund.
Dens eksklusive formel er beriget med anti-aging aktive ingredienser såsom et
koncentreret ekstrakt af vin med anti- frie radikaler, afgiftende og foryngende hår og
ekstrakt saft fra bambus fugtgivende og nærende.
Den særlige struktur i flydende gel, en frisør tillader nem distribution af produktet og den
rigtige mængde af farvepigmenter og aktive ingredienser på hele strukturen i håret. Hår er
styrket og revitaliseret, oplyst af en lys farve.
 Shades  fås i 26 nuancer opdelt i familier: NATURLIG GOLDEN, tobak, kobber, rød, lilla
og mahogni. De nuancer blev valgt med nuancer og nuancer trofaste til oxidation hårfarve
Axenia Lab Collection, således at handlingen kunden vedligeholdelse mellem en
tjenesteyder og den anden AXENIA COLORANDA er i stand til at opfylde alle de tekniske
krav i frisøren med sin unikke balancer 6 % creme, skrøbelig duftende Grape Spina.
 anvendelsesmetode :  blandingsforhold på 1:1 væske farvestof AXENIA COLORANDA
med sin Balancer 6%. Installation tid 30 minutter.
 pakke : 60 ml flaske i tilfælde af 3 stk + balancer i 1000 ml flaske 

  GLOSSY
diamant effekt 
Den nye tekniske tjeneste uden ammoniak og uden farvestoffer er en koncentration af
molekyler, lysende, at på bare 5 minutter giver glans og glans til naturligt og farvet hår. En
rigtig skønhedsbehandling, der dybt nærer og styrker håret kedelig, livløs og kruset. 

  metode brug: 
- For polering effekt, bland 1:1 med Axenia oxidant GLOSSY 10 vol. Shutter 5 «.
- Til lettelse effekt på en naturlig basis, mix 1:02 med balancer GLOSSY 6%. Tid 5-10 '
. box :  60 ml flaske i tilfælde af 3 stk 
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