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 Färga permanent saknar paraphenylendiamine låg ammoniakhaltberikad med Natural
Complex baserad på : 

 • Aloe Vera : dess läkande och kosmetiska egenskaper har varit kända sedan urminnes
tider, i formeln Aloe Vera. Spelar en viktig lugnande och mjukgörande. 

 • Vete Protein : Vete är ett sädesslag rik på proteiner i färg, spela omstrukturerar och
reparationer.

 • Jojobaolja : Jojobaolja är ett vax som produceras av fröna från jojoba växt som växer i
ökenområden. Anmärkningsvärt är dess användning i kosmetika som en mjukgörare som
är så mjukgörande polering. 

 • Bambuextrakt: I Kina, är bambu en symbol för evig ungdom. Rik på närande aktiva
ingredienser och normalisering, ger håret elasticitet och glans. 

 • Panthenol : sa skönhet vitamin inom NATURAL COLOR spelar en närande och
återfuktande.

 • Alfa Bisabolol (Kamomill extrakt) är en olja som utvinns ur bladen från Matricaria
kamomill, i stor utsträckning för sin avkopplande och toning huden, är en utmärkt anti-
inflammatorisk och lugnande. 

 • Ingen PPD :. en noggrann forskningsprocessen har tillåtit oss att välja oxidation
intermediärer med hög renhet för maximal färg effektivitet 

 • Enkelhet : alla färger som finns i mappen täcker helt vitt hår på ett direkt sätt, utan att
behöva blandas med den naturliga serien. Detta underlättar intermiscelazione av nyanser
och förenklar arbetet för frisörer. 

 • Färgläggning känslig : den innehåller en låg andel av ammoniak, öppnar den
nagelbanden en aning. Mikro pigment tränger in i håret nagelband, även om den inte är
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helt öppen, och endast när de är inne i molekyler oxiderar blir större och färgglada, är
detta möjligt tack vare special bromsande oxidation. De färgämnesmolekyler är så
instängd i strukturen av håret ger resultat mycket hållbart. Dessutom kommer en intakt
nagelband spegla färgåtergivning ljus och intensiv. 

  Shades  finns i 64 nyanser indelade i 12 familjer : ask, lila, beige, brunt, guld, koppar, röd
mahogny OCH SUPERLIGHTENERS. Ett utmärkande drag är de två serier : TONER (för
toning ränder och missfärgningar) och MIX & ränder (till blekmedel och färg i ett steg)
. användningssätt :  att blanda 1:1,5 mitt rör (50 ml) med 75 ml Solfine Oxy
 box :  100 ml tub 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

