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 Barvení trvalé postrádá paraphenylendiamine nízkým obsahem ?pavku obohacený o
p?írodní komplex založený na : 

 • Aloe Vera : její lé?ivé a kosmetické vlastnosti jsou známy již od starov?ku, ve vzorci
Aloe Vera. Hrajed?ležitou uklid?ující a zm?k?ující. 

 • pšeni?ný protein : Pšenice jeobilnina bohatá na bílkoviny v barvení, hrát
restrukturalizuje a opravy.

 • Jojobový olej : Jojobový olej jevosk vyrobený semen jojobového rostlina, která roste v
pouštních oblastech. Pozoruhodné jsou jeho využití v kosmetice jako zm?k?ovadlo, které
je jako zm?k?ovadlo lešt?ní. 

 • Bamboo extrakt : V ?ín?, bambus jesymbolem v??ného mládí. Bohatý na výživné
ú?inných látek a normalizace, dává vlasy pružnost a lesk. 

 • Panthenol : ?ekl: krása vitamin v p?írodní barv? hrajevyživující a hydrata?ní.

 • Alfa bisabolol (výtažek z he?mánku) jeolej získaný z list? Matricaria he?mánku, široce
používán pro své relaxa?ní a tonizaci pokožky, jevynikající protizán?tlivé a uklid?ující. 

 • Ne PPD :.opatrný proces výzkumu nám umožnilo vybrat oxida?ní meziprodukty vysokou
úrovní ?istoty pro maximální ú?innost barvy 

 • Jednoduchost : všechny barvy ve složce dokonale pokrýt bílé vlasy p?ímým zp?sobem,
aniž byste museli míchat s p?írodním série. To usnad?uje intermiscelazione odstín? a
zjednodušuje práci kade?ník?. 

 • Barvení jemný : obsahuje nízký podíl amoniaku, otev?e se pokožka mírn?. Mikro -
pigmenty proniknou do vlas? pokožky, i když to není zcela rozší?ený, a pouze tehdy, když
jsou uvnit? molekuly oxidovat stále v?tší a barevné, je to možné díky speciální retarda?ní
oxidaci. Molekuly barviva jsou tak uv?zn?ni ve struktu?evlas? dává výsledky velmi
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trvanlivý. Krom? toho, seneporušená pokožka odráží barevného podání jasné a
intenzivní. 

  odstíny  k dispozici v 64 odstínech rozd?lených do 12 skupin: NATURAL ASH, fialová,
béžová, hn?dá, zlato, m??, ?ervený mahagon a SUPERLIGHTENERS. Charakteristickým
rysem jsoudv? série : TONER (pro tónování pruhy a zbarvení) a MIX a pruhy (na b?lidlo a
barvy v jednom kroku)
. zp?sob použití :  míchání 1:1,5 st?ední trubku (50 ml) s 75 ml Solfine Oxy
 box :  100 ml tuba 
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