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AXENIA COLORANDA
colorat , f?r? amoniac cu proprietati anti - imbatranire

 nou sistem de colorare profesional f?r? spectacole de amoniac deuimitoare : se acoper?
pân? la 80 % p?rul alb, lumina de 1-2 nuante mai deschise ?i mai luminos scoate în
eviden?? ?i d? la parul natural. Lipsa total? de amoniac face AXENIA COLORANDA
potrivit pentru toate tipurile de p?r ?i în special pentru femei, tineri ?i clien?ii care sunt
stresate în p?r ?i scalp.
Formula sa exclusiva este îmbog??it cu anti - imbatranire ingrediente active, cum ar fi un
extract concentrat de vin cu radicalii anti - liberi, detoxifiere ?i de întinerirede p?r ?i extras
seva din bambus hidratant? ?i hr?nitoare.
Textura special în gel lichid, un hairstylist permite distribuirea u?oar? a produsului ?i
dreptul de suma de pigmen?i de culoare ?i ingrediente active pe intreaga structura firului
de par. Parul este înt?rit? ?i revitalizat, luminat de o culoare str?lucitoare.
 Shades  este disponibil în 26 de nuan?e împ?r?ite în familii : GOLDEN NATURAL,
TUTUN, cupru, ro?u, violet ?i mahon. Nuan?ele au fost alese cu nuan?e ?i nuan?e de
credincio?i la vopseaua de par de oxidare Axenia Lab Collection, astfel încât s? permit?
ac?iunea de client între un serviciu ?i cealalt?.
AXENIA COLORANDA este în m?sur? s? îndeplineasc? toate cerin?ele tehnice ale coafor
cu echilibrare 6 % crem? s?u unic, delicat parfumate de struguri Spina.
Metoda  de utilizare :  de amestecare raport de 1:1 colorant fluid AXENIA COLORANDA
cu Balancer lui 6 %. Timp de instalare 30 de minute.
pachet   : 60 ml flacon în caz de 3 buc + echilibrare din 1000 ml flacon 

 
GLOSSYefect de diamant 
Noul serviciu tehnic, f?r? amoniac si fara coloranti este o concentra?ie de molecule de
iluminat care, în doar 5 minute d? str?lucire ?i luciu de par natural si colorat. Un tratament
de frumusete, care hraneste profund ?i înt?re?te p?rul plictisitoare, lipsit de via?? ?i cre?. 

  metoda de utilizare : 
- Pentru un efect de lustruire, amesteca 1:1 cu Axenia oxidant GLOSSY 10 vol.
Fotografiere 5.
- Pentru iluminat efect în mod natural, se amesteca 1:2 cu echilibrist GLOSSY 6 %. Timp
de 5-10.
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cutie  :  60 ml flacon în caz de 3 buc 
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