
 

  
Tints per al cabell - DAVINES

MÀSCARA AMB VIBRACHROMTM

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

MÀSCARA AMB VIBRACHROMTM

MÀSCARA amb VIBRACHROMTM és el nou sistema de crema de color permanents
Davines que empra una nova tecnologia pot oferir condicionador poder significatiu és un
color extraordinàriament brillant, duradors gràcies a una penetració més uniforme de color
dins l'estructura del cabell. VIBRACHROM és la tecnologia creada en laboratoris
d'investigació Davines que combina les millors virtuts del món natural és tèxtils i
cosmètics. Del món natural ha estat extret l'extracte proteic de Quinoa pot augmentar
l'absorció de color i la seva retenció dins la fibra del cabell minimitzar el dany oxidatiu
causat pels radicals lliures. La seva particular composició també és ric en aminoàcids
essencials li fa un ingredient clau a l'actuació de màscara amb VIBRACHROMTM.
El món de la cosmètica un condicionador ric en Omega 9 d'origen vegetal "garanties de
brillants colors vibrants a través d'una pel·lícula de lípids que protegeix i nodreix les
cutícules compacte de fibra de cabell amplificar així refracció de la llum. Del món tèxtil un
transportista de fosfolípids mai abans dels cosmètics utilitzats en augmenta la penetració
dels pigments dins el pèl color consistent d'arrel per acabar d'assegurar. També és capaç
de millorar el color dels cabells brillants fent-los. Això assegura color de llarga durada i un
efecte condicionat extraordinària. Barreja les bases naturals amb els tons riflessate
VIBRACHROMTM màscara amb ' el dissenyador pot personalitzar el color i proporcionar
una perfecta cobertura de blancs. També podeu canviar reflectida ' enfosqueixen i
alleugerir fins a quatre nivells amb l'ús d'un llamp impulsor 000' i aconseguir fins i tot cinc
utilitzant lighteners. Tenir una taxa de barreja única i velocitat de sola obturació ' màscara
amb VIBRACHROMTM simplifica i facilita enormement la tasca de la colorista. El servei
és molt delicat color amb una fragància agradable que counteracts la percepció de l'olor
d'amoníac. El material d'embalatge solia màscara amb VIBRACHROMTM s'ha reduït tant
com sigui possible eliminant qualsevol embalatges innecessaris i minimitzant les
dimensions globals dels contenidors és que permet l'optimització del transport més
reducció d'emissions de CO2. Es fan les caixes de reciclat i compostables de paper fsc.
tonalitats: disponible per a 81 tons gris cobertura fins al 100%.
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