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Takket være tilstedeværelsen af højt renset frysetørret aloe (ca. 200 gange mere aktiv end
aloe gel) og det meget lave ammoniakindhold er dette farvestof mindre aggressivt end de
normale farvestoffer på markedet« da aloe udfører en meget beroligende handling mod et
princip om hudirritation, der dog straks modvirker ammoniaks irritationsmekanisme.
Tilstedeværelsen af urter fra Middelhavsbusken (Cypress' Pino Mugo' Salvia og rosmarin)
hjalp den beroligende virkning, som aloe udføres ved aktivt at dække den velkendte
ammoniak.
Fordele:
Dette farvestof er designet i anlægsfasen med kvalitet (ikke-ion) komponenter, der ikke
deltager i farvereaktionen' i den forbindelse er der ingen kemiske interaktioner på grund af
parasitiske reaktioner, der kan påvirke kvaliteten af oxidationsfarvestoffer', så du ikke har
farvestoftænder på nuancer, der ikke ønskede eller ikke kunne lide.
Viskositeten af cremen er et glimrende kompromis, der giver mulighed for en intim
blanding med ilt udvikleren 'faktisk blande straks uden at skulle ryste meget i skålen
'reaktionen ' næsten øjeblikkelig' finder sted på hårstrået og ikke i beholderen undgå et
alvorligt tab i form af effektivitet og dækning i farven.
De maskiner, der anvendes til produktion er alle certificeret Steel "AISI 314L" 'dette
betyder' i praksis', at 'i opløbet' de interaktioner, der kan føre til variation af en farve 'i at
gøre, så vi garanterer en gentagelse af nuancerne over tid.
anvendelsesmåde: fortyndingsfarve 1:1' blandes en del af cremen med en del ilt ved 20
vol. for at få dækning' eller 30vol. for at gøre lyset lysere. Lad den ca. 25 minutter derefter
skylles grundigt.
Pakke: 100ml rør.
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