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 Medavita pristato nauj? eilut? Luxviva, multi-funkcinis gydymo, kad kalbama apie
sveikatos ir grožio spalvoto plauk? ir balint? plauk?. Iš saul?gr?ž? ekstraktas buvimas
irkompleksin?s amino Concentrée galia suteikti stipryb?s ir blizges? plaukams, o ypa?
apsaugoti plaukus trapi ir pažeista nuo spalvos, bet taip patplaukai trap?s ir nuobodu po
pakartotinio balinti. LUXVIVA kontrastai ir apsaugo nuo sen?jimo plauk? strukt?r?, mažina
spalvos praradimo, apsaugo nuo UV spinduli? žalos ir padidina plauk? šviesum?.

 COLOR PROTECTION šamp?nas pH 5 
Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas ir anti- fade, apsaugos, apšvietimo
Švelniai valo ir tuo pa?iu apsaugoti plauk? pluoštas ir kosmetikos spalv? nuo saul?s
spinduli? poveikio ir aplinkos veiksni?. Spalva yra ryškus, šviesus, energingas, stiebas
hidratuotas, šviesus. Tinka vis? tip? plaukams.
 d?ž?:  250/1.000 ml buteliukas

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti- geltona, anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, apsaugos, apšvietimo
Neutralizuoti šamp?nas nepageidaujam? atspalvi? geltonos. D?ka savo formul?,
praturtintas pigment? tiesiogini?, apsaugo ir atv?sina atspindži?, o plaukai tampa minkšti,
apk?nus, blizgantys ir lengvai šukuojami. Spalva yra ryškus, šviesus, energingas, stiebas
hidratuotas, šviesus. Tinka švies?s plaukai, balintos, Streaked, druskos ir pipir?, ir, žinoma
baltymus.
 d?ž?: , 250 ml buteliukas

 apsaugin? kauk? COLOR pH 3,5 
Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, apsaugos, dr?kina, minkština,
iššukavimo, kondicionierius, atstato pH, tirpus vandenyje ir lengvai plaunamas
Fotoprotekcinis kauk?. Jis maitina, puosel?ja, saugo ir prailgina ryškumas, šviesumas,
atspindžiai ir gylio spalvos intensyvumo tik padar?. Simondsij? aliejaus buvimas, su labai
didele trauka kapiliarin? pluošt? ir su puikia maitina, dr?kina ir minkštinan?i? savybi?,
regeneruoja, stiprina ir dr?kina intensyviai.
 d?ž?: , jar 250/500 ml
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 glaistas COLOR PROTECTION PO pH 3,5 
Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, apsaugos, apšvietimo, anti-static, atstato
pH
Emulsijos apsaugin? poveik? dopocolore Mirror. Jo unikali plevedaris veiksm? antklod?s
plaukus ir sustiprina atspindintis gali?. Apsaugo spalv? iš mechaninio ir aplinkos poveikio,
pašalina statin? elektr?, išlaikant plauk? minkštas ir elastingas. Garantijos gynyba prieš
foto -oksidacijos plauk? spalva, sumažinti UV spinduli? kiek?, kuris pasiekia kapiliar?
pluošto pavirši? ; sustiprina stieb?, suteikiant k?n? ir išlaikyti ilgiau šviežum? ir
blizges?dažymas šviežiai pagamintas. Tinka vis? tip? plaukams.
 d?ž?:  7 ml buteliuk? x 24 vnt

 RAVVIVANTE SPALVA KONCENTRATAS 
Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, apsaugos, balinimo spalv?, remontas,
apšvietimo
Gaivinamasis emulsija dažym?. Remontas sugadintas sritis pluošto, dantukus ir uždaro
geresniam ?rašo spalv? ir blizges? karto odeli?. Plaukai užkariavo neeilin? ryškum?,
elastingum?, tempimo stiprumo ir gyvybingumo, išlaikant vienod? spalv? nuo šakn? iki
galiuk?. Tinka dažytiems plaukams, balinti arba pabr?ž? plaukus.
 d?ž?:  10 ml x 10 10 vnt

 PIENO iperproteico pH 6,5 
Raminantis, kondicionierius, dr?kinamasis, apsauginis, minkštiklis
Apsauginiai pieno jautriai odos spalva kosmetikos, tiesiogiai veikia per mišinio spalvos /
blukinimo. Išskirtin? formul? ramina galvos od? ir kondicionieriusplauk? pluoštas, palieka
od? minkšta ir sudr?kinta irplaukai stipr?s ir sveiki. Tinka jautriai odai, arba ypa? jautriai ar
?jautrintos plaukus.
 d?ž?:  1000 ml buteliukas

Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, nepalieka liku?i?
Vaškas matinis šviesos nepraleidžian?ios lankstus. Paaukok stili? sodrios ir nustat? matin?
efekt?. Tai nereiškia, sukiet?ja plaukai lieka apibr?žta, pertvarkytas lengvai be joki? liku?i?.
Tinka vis? tip? plaukams.
 d?ž?: , 100 ml stiklainis

Anti- laisv?j? radikal?, veikia kaip antioksidantas, nepalieka liku?i?, švie?iamojo
Vaškas blizgus vidutinio surengti. Pažym?kite plauk? blizges? be sveria žemyn.
Žiniasklaidos apibr?žimas stiliaus minkštas, nat?ralus ir blizga. Jis nepalieka liku?i?.
 d?ž?: , 100 ml stiklainis

 ŠVELNUS PURŠKIMO gloss 
Švie?iamasis sausa, nepalieka liku?i?
Spray apšviesti dujas be tiesiogini? ir intensyvaus aromato su nepaprasta nuostabu.
Paaukok ne?tik?tin? blizgus poveik? plaukams, labiausiai spalvingi progomis, tiek tos
dienos vakare. Dži?sta greitai, be p?dsak? lieka, ne neplautas ir apsaugo nuo dr?gm?s.
Nuo šviesos ir šilkin?s tekst?ros suteikia akinant? poveik? ilgalaik?je perspektyvoje, kad
palieka plaukus kompaktiškas, šviesus ir blizga. Tinka vis? tip? plaukams, ypa? spalvos.
 d?ž?: , 150 ml buteliukas 
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