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ART ABSOLUTA
color crema

Tecnologia Innovadora Çeffetto binomi garantida per l'exclusiva formulació del Protector
d'oli en conjunt amb la crema colorant alta estanquitat absoluta, amb una barreja d'olis
protectors, disponibles en un nombre infinit de matisos.
La formulació es basa en essències naturals per millorar la brillantor del color. Durabilitat
superior i una major estabilitat amb els nous tints a alt estat. Màxim protecció gràcies als
extractes de calç i calèndula. Aromes delicades per fer més agradable el servei de color.
Característiques
:
- Les microemulsions d'alcohols grassos
- Oli d'adjuvant ART a barrejar amb la crema de coloració. Conté oli Iojoba, arròs i oli
d'oliva
- Desenvolupament de l'oxidació controlada de la barreja (mescla de crema i en el sobre
antioxidant)
- L'alcalinitat controlada
- Baix percentatge d'amoníac
- La interacció de protecció dels extractes naturals de camamilla, malva, Linden i
Marigold
Avantatges :
- Suavitza l'escorça i protegeix el cuir cabellut
- La barreja de colorant penetra progressivament i de manera uniforme a través de la fibra
del cabell i el tint de melanina, el pigment natural de la
- Menys agressió i la reducció de danys als cabells
- Anti - inflamatori, hidratant i calmant
- Reconstrueix la fibra capil · lar
Resultats :
- Prepara la fibra capil · lar per absorbir el pigment
- Protecció de la fibra capil · lar i el cuir cabellut
- La coloració és uniforme i és resistent al rentat
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- El cabell és
intacta- Irritació i cremades de la pell
Menys- El cabell suau, llis, color natural
mètode d'ús: dilució 1 + 1.5 per a la sèrie natural, 1 + 3 per la sèrie ultraschiarenti
caixa: tub 100 ml
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