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MASKE MED VIBRACHROMTM

MASKE med VIBRACHROMTM er det nye system med permanent farve fløde Davines,
der beskæftiger en nyt teknologi kan tilbyde betydelig magt balsam er en usædvanlig lyse,
langvarig farve takket være en mere ensartet penetration af farve i håret struktur.
VIBRACHROM er den teknologi, der er oprettet i forskningslaboratorier Davines, som
kombinerer de bedste dyder af den naturlige verden er tekstiler og kosmetik. Fra den
fysiske verden er blevet udtrukket protein ekstrakt af Quinoa kan øge optagelsen af farve
og opbevaring i håret fiber minimere oxidative skader forårsaget af frie radikaler. Sin
særlige sammensætning er også rige på essentielle aminosyrer gør ham en vigtig
ingrediens til udførelsen af MASKE med VIBRACHROMTM.
En verden af kosmetik en balsam rig på Omega 9 af vegetabilsk oprindelse «lyse levende
farver garantier via en lipid film, der beskytter og nærer håret fiber kompakt neglebånd
forstærke så brydning af lys. Fra tekstil verden øger en Phospholipid luftfartsselskab aldrig
før brugt i kosmetik penetration af pigmenter i håret at sikre ensartede farver fra rod til
ende. Det er også i stand til at forbedre farven på hårets lyse og skinnende gør dem. Dette
sikrer langtidsholdbare farve og en ekstraordinær konditionering effekt. Blanding af
naturlige baser med nuancer af riflessate VIBRACHROMTM MASKE med ' designer kan
tilpasse farven og giver et perfekt dække af hvide. Du kan også ændre reflekterede '
mørkere og lysere op til fire niveauer med brug af lettelse booster 000' og få endnu fem
bruger lighteners. At have en enkelt blandingsforholdet og kun én lukkertid ' MASKE med
VIBRACHROMTM forenkler og i høj grad letter arbejdet i kolorist. Tjenesten er yderst
delikat farve med en behagelig duft, der modvirker opfattelsen af lugt af ammoniak.
Emballagematerialet bruges til MASKE med VIBRACHROMTM er blevet reduceret så
meget som muligt ved at fjerne enhver unødvendig emballage og minimering af de
samlede dimensioner af containerne er giver mulighed for optimering af transport
yderligere at reducere CO2-emissionerne. Kasserne er lavet fra genanvendt og fsc papir
komposterbart.
nuancer: 81 nuancer tilgængelige for grå dækning op til 100%.
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