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AXENIA COLORANDA
coloração sem amônia , com propriedades anti -envelhecimento

 Novo sistema de coloração profissional sem performances de amônia pela
surpreendente: ela cobre os cabelos brancos até 80 %, para iluminar 1-2 tons mais claros
e brilhantes destaques e dá ao cabelo natural. A total ausência de amônia faz AXENIA
COLORANDA adequado para todos os tipos de cabelo e especialmente para as
mulheres, os jovens e os clientes que estão estressados ??cabelo e couro cabeludo.
Sua fórmula exclusiva é enriquecida com anti -envelhecimento ingredientes ativos, como
um extrato concentrado de vinho com anti-radicais livres, desintoxicante e rejuvenescer o
cabelo e extrato de seiva de bambu hidratante e nutritivo.
A textura especial em gel líquido, um cabeleireiro permite a fácil distribuição do produto e
a quantidade de pigmentos de cor e os ingredientes activos em toda a estrutura do
cabelo. O cabelo é fortalecido e revitalizado, iluminado por uma cor brilhante.
 Shades  disponível em 26 tons, divididos em famílias: GOLDEN NATURAL, tabaco,
cobre, vermelho, roxo e mogno. Os tons foram escolhidos com tons e matizes fiéis à
tintura de cabelo oxidação Axenia Lab coleção, de modo a permitir a ação de manutenção
de clientes entre um serviço e outro.
AXENIA COLORANDA é capaz de atender a todas as exigências técnicas do cabeleireiro
com o seu balanceador de 6% creme único, delicadamente perfumado Grape Spina.
método  de uso:  relação de mistura de corante fluido 01:01 AXENIA COLORANDA com
sua Balancer 6%. O tempo de instalação 30 minutos.
pacote  : 60 ml garrafa no caso de 3 pcs + balanceador em 1000 ml garrafa 

  BRILHANTE
efeito diamante 
O novo serviço técnico, sem amônia e sem corantes é uma concentração de moléculas
de iluminação que em apenas 5 minutos dá brilho e brilho ao cabelo natural e colorido.
Um tratamento de beleza real que nutre profundamente e fortalece o cabelo sem brilho,
sem vida e crespos. 

  método de utilização : 
- Para efeito de polimento, misture 1:1 com Axenia oxidante BRILHANTE 10 vol. Shutter 5
'.
- Para iluminar efeito sobre uma base natural, misture 1:2 com balanceador BRILHANTE
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6%. Tempo 5-10.
 caixa :  60 ml garrafa no caso de 3 pcs 
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