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COLOR LUMINITY
Professional suau i fluid Demi-permanent color crema

Demi-permanent Color és lliure per pintar PBF però venir aquí amoníac que satisfà el
color més freqüent peticions i interpreta els efectes de moda moda. Dóna cabell un color
iperbrillante i regenera-los gràcies a la seva formulació tecnològica, basada en la fusió de
dos principis actius innovadors, la textura i el Complex de Re-Luminescina. També
cobreix els cabells blancs, naturalment, sense aclarir la base. La seva textura és suau i
líquid crema, fàcil aplicació, permet reduir el temps de servei; la base conté àcid oleic
complex PEG-TH que, actuant per absorció, garanteix un resultat uniforme fins i tot el
cabell amb estructures cuticular i nivells de color; seus pigments de pesos moleculars
equilibrada són ideals per a aplicacions directes en blanquejats: això significa que cada
vegada més repigmentation. El LUMINESCINA és un ingredient patentat de nova
generació pot absorbir la radiació UV i convertir-los en una nova font de llum, que és
llançat directament sobre el cabell, augmentant la brillantor. La Luminescina té de mel,
pètals de flors plantes presents en el territori mediterrani. A més, a vitro proves mostren
que Luminescina actua com un antagonista potent d'estrès oxidatiu-fotos, lluita contra els
radicals lliures. La re-textura de COMPLEX és una molècula deriva de seda i cobreix tota
la superfície del cabell color amb un film sedós i dura que dóna el pèl d'un suau i llisa.
També fixa dins color pigment, mantenint la seva intensitat.

colors: natural, 8 5 20 tons de les quals: escalfar beix, marró i beix 5 2 fred per respondre
perfectament a les necessitats de cabell castany i cabells rossos.

embalatge: tub de 80 ml.
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