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 Coloração permanente desprovida de paraphenylendiamine baixo teor de amônia
enriquecida com complexo natural com base em: 

 • Aloe Vera: suas propriedades curativas e cosméticas são conhecidos desde os tempos
antigos, na fórmula de Aloe Vera. Desempenha um importante calmante e amolecimento. 

Proteína 

 • Trigo: O trigo é um cereal rico em proteínas dentro da coloração, jogar reestrutura e
reparos.

 • Óleo de Jojoba : Óleo de jojoba é uma cera produzida pelas sementes da planta de
jojoba que cresce em áreas desérticas. Destacam-se seus usos em cosméticos como um
emoliente que é polimento como emoliente. 

Extrato 

 • Bambu : Na China, o bambu é um símbolo da eterna juventude. Rico em ingredientes
ativos nutritivos e normalizando, dá a elasticidade do cabelo e brilho. 

 • Pantenol : disse que vitamina da beleza dentro de cor natural desempenha um nutritivo
e hidratante.

 • Alpha Bisabolol (extrato de camomila) é um óleo obtido a partir das folhas da Matricaria
camomila, amplamente utilizado para o seu relaxamento e tonificação da pele, é um
excelente anti- inflamatório e calmante. 

 • Sem PPD :. um processo de cuidadosa pesquisa nos permitiu selecionar intermediários
de oxidação com o alto padrão de pureza para a cor máxima eficácia 

 • Simplicidade: todas as cores presentes na pasta perfeitamente cobrir cabelos brancos
de forma direta, sem ter que se misturar com a série natural. Isso facilita a
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intermiscelazione de nuances e simplifica o trabalho dos cabeleireiros. 

 • Colorindo delicado : ele contém um baixo percentual de amônia, que abre a cutícula
levemente. Os micro -pigmentos penetram na cutícula do cabelo, mesmo se ele não está
totalmente dilatado, e só quando eles estão dentro das moléculas oxidam tornando-se
maior e mais colorido, isso é possível graças a oxidação especial retardamento. As
moléculas de corante são de modo preso na estrutura do cabelo dando resultados muito
durável. Além disso, uma cutícula intacta irá refletir a cor de prestação brilhante e
intensa. 

  Shades  disponível em 64 tons, divididos em 12 famílias: ASH NATURAL, roxo, bege,
marrom, ouro, cobre, mogno e SUPERLIGHTENERS VERMELHO. Uma característica
distintiva são as duas séries : TONER (para estrias tonificação e descolorações) e MIX &
RAIAS (para água sanitária e cor em uma única etapa)
.método  de uso:  mistura 1:1,5 tubo meio (50 ml) com 75 ml de Solfine Oxy
 caixa :  100 ml tubo 
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