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 Coloració permanent desproveït de parafenilendiamina baix contingut d'amoníac enriquit
amb Complex Natural en funció de: 

 • Aloe Vera : les seves propietats curatives i cosmètiques s'han conegut des de
l'antiguitat, en la fórmula d'Aloe Vera. Juga un important calmant i suavitzant. 

 • Proteïna de Blat : El blat és un cereal ric en proteïnes en el pintar, jugar reestructura i
repara.

 • Oli de Jojoba : Oli de jojoba és una cera produïda per les llavors de la planta de jojoba,
que creix a les zones desèrtiques. Destaquen els seus usos en cosmètica com un
emolient que és polit com emolient. 

Extracte 

 • Bamboo : A la Xina, el bambú és un símbol de l'eterna joventut. Ric en principis actius
nutritius i normalització, dóna l'elasticitat i brillantor al cabell. 

 • Pantenol : va dir que la vitamina de bellesa dins NATURAL COLOR té un nutritiu i
hidratant.

 • Alfa Bisabolol (extracte de camamilla) és un oli obtingut de les fulles de la camamilla
Matricaria, àmpliament utilitzat per a la seva relax i tonificació de la pell, és un excel · lent
antiinflamatori i calmant. 

 • No PPD :. un procés de acurada investigació ens ha permès seleccionar intermedis
d'oxidació per l'alt nivell de puresa de color màxima eficàcia 

 • Simplicitat : tots els colors presents a la carpeta cobreixen perfectament els cabells
blancs d'una manera directa, sense haver de barrejar amb la sèrie natural. Això facilita la
intermiscelazione de matisos i simplifica la feina dels perruquers. 
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 • Pintar delicada : conté un baix percentatge d'amoníac, s'obre la cutícula lleugerament.
Els micro - pigments penetren en la cutícula del cabell, encara que no estiguin
completament dilatat, i només quan estan dins de les molècules d'oxidació en cada
vegada més gran i colorit, això és possible gràcies a l'oxidació especial retardant. Les
molècules de colorant estan tan atrapats en l'estructura del cabell donant resultats molt
durador. A més, una cutícula intacta reflectirà la representació de color intens i brillant. 

  Shades  disponible en 64 tons dividits en 12 famílies : ASH NATURAL, morat, beix,
marró, or, coure, caoba i SUPERLIGHTENERS XARXA. Un tret distintiu són les dues
sèries : TONER (per ratxes de tonificació i decoloracions) i MIX I RATLLES (al lleixiu i el
color en un sol pas)
.mètode  d'ús:  de mescla tub mitjà 1:1,5 (50 ml) amb 75 ml d' Solfine Oxy
 caixa: tub  100 ml 
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