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NATURAL COLOR
Natural Color

 Farbenie trvalé postráda paraphenylendiamine nízkym obsahom amoniaku obohatený o
prírodný komplex založený na : 

 • Aloe Vera : jej lie?ivé a kozmetické vlastnosti sú známe už od staroveku, vo vzorci Aloe
Vera. Hrá dôležitú uk?ud?ujúce a zmäk?ujúci. 

 • pšeni?ný proteín : Pšenica je obilnina bohatá na bielkoviny v farbenie, hra?
reštrukturalizuje a opravy.

 • Jojobový olej : Jojobový olej je vosk vyrobený semien jojobového rastlina, ktorá rastie v
púštnych oblastiach. Pozoruhodné sú jeho využitie v kozmetike ako zmäk?ovadlo, ktoré je
ako zmäk?ovadlo leštenie. 

 • Bamboo extrakt : V ?íne, bambus je symbolom ve?nej mladosti. Bohatý na výživné
ú?inných látok a normalizácie, dáva vlasy pružnos? a lesk. 

 • Panthenol : povedal : krása vitamín v prírodnej farbe hrá vyživujúce a hydrata?né.

 • Alfa bisabolol (vý?ažok z harman?eka) je olej získaný z listov Matricaria harman?eka,
široko používaný pre svoje relaxa?né a tonizáciu pokožky, je vynikajúci protizápalové a
upokojujúce. 

 • Nie PPD :. opatrný proces výskumu nám umožnilo vybra? oxida?né medziprodukty
vysokou úrov?ou ?istoty pre maximálnu ú?innos? farby 

 • Jednoduchos? : všetky farby v prie?inku dokonale pokry? biele vlasy priamym
spôsobom, bez toho aby ste museli mieša? s prírodným série. To u?ah?uje
intermiscelazione odtie?ov a zjednodušuje prácu kaderníkov. 

 • Farbenie jemný : obsahuje nízky podiel amoniaku, otvorí sa pokožka mierne. Mikro -
pigmenty preniknú do vlasov pokožky, aj ke? to nie je úplne rozšírený, a iba vtedy, ke? sú
vo vnútri molekuly oxidova? stále vä?šie a farebné, je to možné v?aka špeciálnej
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retarda?ný oxidácii. Molekuly farbiva sú tak uväznení v štruktúre vlasov dáva výsledky
ve?mi trvanlivý. Okrem toho, sa neporušená pokožka odráža farebného podania jasné a
intenzívne. 

  odtiene  k dispozícii v 64 odtie?och rozdelených do 12 skupín : NATURAL ASH, fialová,
béžová, hnedá, zlato, me?, ?ervený mahagón a SUPERLIGHTENERS. Charakteristickým
rysom sú dve série : TONER (pre tónovanie pruhy a sfarbenie) a MIX a pruhy (na bielidlo
a farby v jednom kroku)
. spôsob použitia :  miešanie 1:1,5 strednej rúrku (50 ml) s 75 ml Solfine Oxy
 box :  100 ml tuba 
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