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AXENIA COLORANDA
coloració sense amoníac , amb propietats anti -envelliment

Nou sistema de coloració professional sense actuacions d'amoníac pel sorprenent : que
cobreix fins al 80% de pèl blanc, alleugerir 1-2 tons més clars i brillants reflexos i li dóna al
cabell natural. L'absència total d'amoníac fa AXENIA COLORANDA adequat per a tot
tipus de cabell i especialment per a les dones, els joves i els clients que estan estressats
cabell i cuir cabellut.
La seva exclusiva fórmula està enriquida amb anti - envelliment ingredients actius com ara
un extracte concentrat de vi amb anti - radicals lliures, desintoxicar i rejovenir la saba del
cabell i extracte de bambú hidratant i nutritiva.
La textura especial en gel líquid, un perruquer permet una fàcil distribució del producte i la
quantitat correcta de pigments de color i els ingredients actius en tota l'estructura del
cabell. Cabell s'enforteix i revitalitza, il · lumina amb un color brillant.
Shades disponible en 26 tons dividits en famílies : GOLDEN NATURAL, tabac, coure,
vermell, porpra i caoba. Els tons es van escollir amb tons i matisos fidels al tint d'oxidació
del cabell Axenia Lab Collection, per tal que l'acció de manteniment de clients entre un
servei i un altre.
AXENIA COLORANDA és capaç de complir amb tots els requisits tècnics de la
perruqueria amb la seva equilibrador únic 6% en crema, delicadament perfumada Raïm
Espina.
mètode d'ús: la relació de mescla de 01:01 de tint fluid AXENIA COLORANDA amb el
seu Balanç 6%. El temps d'instal · lació 30 minuts.
paquet : 60 ml ampolla en el cas de 3 peces + balancejador en 1000 ml ampolla

BRILLANTefecte diamant
El nou servei tècnic sense amoníac i sense colorants és una concentració de molècules
que il · luminen que en tan sols 5 minuts dóna brillantor i llustre al cabell natural i de color.
Un tractament de bellesa real que profundament nodreix i enforteix el cabell opac, sense
vida i molt arrissat.
mètode d'ús :
- Per efecte de polit, barregi 1:1 amb Axenia oxidant BRILLANT 10 vol. Shutter 5 '.
- Per alleugerir efecte de forma natural, barregi 1:2 amb equilibrador BRILLANT 6%.
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Temps 5-10 '.
quadre : 60 ml ampolla en el cas de 3 peces
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