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AXENIA COLORANDA
färgning utan ammoniak med anti - åldrande egenskaper

 Nytt system för professionell färg utan ammoniak uppträdanden av den fantastiska : det
täcker upp till 80 % vitt hår, ljusare 1-2 nyanser ljusare och ljusare högdagrar och ger till
den naturliga hår. Den totala avsaknaden av ammoniak gör AXENIA COLORANDA passar
alla hårtyper och särskilt för kvinnor, ungdomar och kunder som är stressade ut hår och
hårbotten.
Den exklusiva formeln är berikad med anti-aging aktiva ingredienser, såsom ett
koncentrerat extrakt av vin med anti- fria radikaler, avgiftande och föryngrande hår och
extraktet sav från Bamboo mjukgörande och närande.
Den speciella struktur i flytande gel, gör en frisör enkel distribution av produkten och rätt
mängd färgpigment och aktiva ingredienser på hela strukturen av håret. Hår stärks och
återupplivas, upplyst av en ljus färg.
 Shades  som finns i 26 nyanser indelade i familjer: NATURLIG GULD, TOBAK, KOPPAR,
röd, lila och mahogny. De nyanser valdes med nyanser och nyanser trogna till oxidation
hårfärgnings Axenia Lab samlingen, så att kunden underhållsåtgärd mellan en tjänst och
det andra.
AXENIA COLORANDA kan uppfylla alla de tekniska kraven i frisören med sin unika
balanserare 6 % kräm, fint doftande Grape Spina.
 användningssätt :  blandningsförhållande 1:1 vätska färgämne AXENIA COLORANDA
med sin Balancer 6 %. Installationstid 30 minuter.
 paket  : 60 ml flaska vid 3 st + balans i 1000 ml flaska 

  GLOSSY
diamant effekt 
Den nya tekniska tjänst utan ammoniak och utan färgämnen är en koncentration av
molekyler lysande som på bara 5 minuter ger glans och lyster till naturligt och färgat hår.
En riktig skönhetsbehandling som djupt vårdar och stärker håret matt, livlöst och burrigt. 

  användningssätt : 
- För polering effekt, blanda 1:1 med Axenia oxidationsmedel GLOSSY 10 vol. Shutter 5.
- För ljusare effekt på en naturlig bas, blanda 1:02 med balanse GLOSSY 6 %. Tid 5-10.
 låda :  60 ml flaska vid 3 st 
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