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 pewarna tanpa permanen paraphenylendiamine kadar amonia rendah diperkaya dengan
Kompleks Alam didasarkan pada : 

 • Aloe Vera : sifat kuratif dan kosmetik yang telah dikenal sejak zaman kuno, dalam
formula Aloe Vera. Memainkan peran penting menenangkan dan pelunakan. 

 • Wheat Protein : Gandum adalah sereal kaya protein dalam mewarnai, bermain
restrukturisasi dan perbaikan.

 • Jojoba Oil : Minyak jojoba merupakan lilin yang dihasilkan oleh bibit tanaman jojoba
yang tumbuh di daerah gurun. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaannya dalam
kosmetik sebagai emolien yang polishing sebagai emolien. 

 • Bamboo Extract : Di Cina, bambu merupakan simbol awet muda. Kaya bahan aktif
bergizi dan normalisasi, memberikan elastisitas rambut dan bersinar. 

 • Panthenol : kata vitamin keindahan dalam NATURAL COLOR memainkan bergizi dan
pelembab.

 • Alpha Bisabolol (ekstrak Chamomile) adalah minyak yang diperoleh dari daun
Matricaria chamomile, banyak digunakan untuk bersantai dan mengencangkan kulit,
adalah sangat baik anti - inflamasi dan menenangkan. 

 • Tidak ada PPD :. proses penelitian yang cermat telah memungkinkan kita untuk memilih
intermediet oksidasi dengan standar tinggi kemurnian warna untuk efektivitas maksimum 

 • Kesederhanaan : semua warna yang ada di folder sempurna menutupi rambut putih
dengan cara langsung, tanpa harus bercampur dengan seri alam. Hal ini memudahkan
intermiscelazione nuansa dan menyederhanakan pekerjaan penata rambut. 

 • Mewarnai halus : mengandung persentase rendah amonia, membuka kutikula sedikit.
The mikro - pigmen menembus ke dalam kutikula rambut, bahkan jika itu tidak
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sepenuhnya melebar, dan hanya ketika mereka berada di dalam molekul mengoksidasi
menjadi lebih besar dan berwarna-warni, ini dimungkinkan berkat oksidasi perlambatan
khusus. Molekul-molekul dye begitu terjebak dalam struktur rambut memberikan hasil
yang sangat tahan lama. Selain itu, kutikula utuh akan mencerminkan warna render cerah
dan intens. 

  Shades  tersedia dalam 64 warna dibagi menjadi 12 keluarga : ASH ALAMI, PURPLE,
BEIGE, BROWN, GOLD, TEMBAGA, RED MAHOGANY DAN SUPERLIGHTENERS.
Salah satu ciri khas adalah dua seri : TONER (untuk coretan toning dan perubahan
warna) dan MIX & garis-garis (untuk pemutih dan warna dalam satu langkah)
.Metode  penggunaan :  pencampuran tabung tengah 1:1,5 (50 ml) dengan 75 ml Solfine
Oxy
 box :  100 ml tabung 
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