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Gràcies a la presència d'Aloe liofilitzat altament purificat (al voltant de 200 vegades més
actiu que el gel d'Aloe) i el molt baix contingut d'amoníac aquest tint és menys agressiu
que els tints normals en el mercat'com Aloe realitza una acció molt relaxant contra un
principi d'irritació de la pell, però, per contrarestar immediatament el mecanisme d'irritació
de l
La presència d'herbes de l'arbust Mediterrani (el Cypress mugo de xiprer i romaní) va
ajudar a l'acció calmant realitzada per l'Aloe, cobrint activament el conegut amoníac.
Avantatges:
Aquest tint està dissenyat durant la fase de construcció amb components de qualitat (no
ION) que no participen en la reacció de coloració'en fer-ho, no hi ha interaccions
químiques a causa de les reaccions parasitàries que poden afectar la qualitat de colorants
d'oxidació'perquè no tinguis tint es posa sobre matisos no desitjat o no li agradava.
La viscositat de la crema és un excel lent compromís que permet una barreja íntima amb
el desenvolupador d'oxigen'de fet barrejant immediatament sense haver de sacsejar molt
en el bol'la reacció'gairebé instantània'té lloc en la cadena de cabell i no en el recipient
evitant una greu pèrdua en termes d'eficiència i cobertura en la coloració.
Les màquines utilitzades per a la producció són d'acer certificat "AISI 314L", "això
significa" en termes pràctics "que" en el brot "les interaccions que poden conduir a la
variació d'un color" en fer-ho, garantim una repetitivitat dels matisos al llarg del temps.
forma d'ús: dilució de tint 1:1 'barrejar una part de la crema amb una part d'oxigen a 20
vol. per obtenir cobertura'o 30vol. per alleugerir. Deixeu en uns 25 minuts després que
esbandir a fons.
Pack: tub de 100ml.
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