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MASKA S VIBRACHROMTM

MASKA s VIBRACHROMTM je nový systém permanentní barva cream, Davines, která
využívá nové technologie m?že nabídnout zna?né napájení kondicionér je neoby?ejn?
bystrá, dlouhotrvající barva díky jednotn?jšímu pronikání barvy uvnit? vlasové struktury.
VIBRACHROM je technologie vytvo?ené ve výzkumných laborato?ích Davines, který
kombinuje nejlepší p?ednosti p?irozeného sv?ta je textil a kosmetiku. Od p?írody je
sestavena protein získávaný z Quinoa m?že zvýšit absorpci barev a jejich uchování v
rámci minimalizace oxida?nímu poškození zp?sobených volnými radikály vlasové vlákno.
Její konkrétní složení je také bohatá na esenciální aminokyseliny z n?j d?lá klí?ovou
složkou výkonu masky s VIBRACHROMTM.
Sv?t kosmetiky a kondicionér bohatý na Omega 9 rostlinného p?vodu "jasných zá?ivých
barvách záruky prost?ednictvím lipidový film, který chrání a vyživuje vlákno kompaktní
vlasu zesilování tak lomu sv?tla. Ze sv?ta textilní fosfolipid dopravce nikdy p?edtím
používaných v kosmetice zvyšuje penetraci pigmenty ve vlasech, zajišt?ní konzistentních
barev od ko?ínk? ke kone?k?m. Je také schopen zlepšit barvu na vlasy sv?tlé a lesklé
d?lat je. Tím zajistíte dlouhotrvající barvu a mimo?ádné kondiciona?ní ú?inek. Prolnutí
p?írodních základny s odstíny riflessate VIBRACHROMTM maska s ' Návrhá? m?že
p?izp?sobit barvu a poskytnout dokonalé krytí bílých. M?žete také zm?nit odraženého
"ztmavení a zesv?tlení až ?ty?i úrovn? s použitím zesv?tlení booster 000' a získat dokonce
p?t pomocí lighteners. Mít jednu sm?šovací pom?r a pouze jednu rychlost záv?rky ' maska
s VIBRACHROMTM zjednodušuje a zna?n? usnad?uje práci kolorista. Tato služba je
mimo?ádn? jemné barvy s p?íjemnou v?ní, která vylu?uje vnímání zápachu amoniaku.
Obalový materiál používaný k maska s VIBRACHROMTM byla snížena co nejvíce tím, že
odstraní nepot?ebné obaly a minimalizaci celkové rozm?ry kontejner? umož?uje
optimalizaci dopravy, dalšího snížení emisí CO2. Krabice jsou vyrobeny z recyklovaných a
fsc papíru kompostovatelný.
odstíny: 81 odstín?, které jsou k dispozici pro šedé krytí až do výše 100 %.
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