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NATURAL COLOR
Natural Color

 Farvning permanent blottet for paraphenylendiamine lavt ammoniak beriget med Natural
Complex baseret på: 

 • Aloe Vera : dets helbredende og kosmetiske egenskaber har været kendt siden
oldtiden, i formlen Aloe Vera. Spiller en vigtig beroligende og blødgørende. 

 • Hvede Protein: Hvede er en kornsort rig på proteiner inden for farvelægning, spille
omstrukturerer og reparation.

 • Jojoba Oil : Jojobaolie er en voks produceret af frø fra jojoba plante, der vokser i
ørkenområder. Bemærkelsesværdige er dens anvendelser i kosmetik som en
blødgørende der er som blødgører polering. 

 • Bambus Uddrag : I Kina, bambus er et symbol på evig ungdom. Rig på nærende aktive
ingredienser og normalisering, giver håret elasticitet og glans. 

 • Panthenol : sagde skønhed vitamin i Natural Color spiller en nærende og fugtgivende.

 • Alpha bisabolol (Kamille ekstrakt) er en olie, der udvindes af bladene fra Matricaria
kamille, i vid udstrækning anvendes til dets afslappende og toning af huden, er en
fremragende anti -inflammatoriske og beroligende. 

 • Ingen PPD :. en omhyggelig forskning proces har givet os mulighed for at vælge
oxidation mellemprodukter ved den høje standard af renhed for maksimal effektivitet farve 

 • Enkelhed : alle farver til stede i mappen perfekt dækker hvidt hår på en direkte måde,
uden at skulle blande sig med den naturlige serie. Dette letter intermiscelazione af
nuancer og forenkler arbejdet for frisører. 

 • Farvelægning delikat : det indeholder en lav procentdel af ammoniak, åbner hårstrået
smule. Mikro- pigmenter trænge ind i håret neglebånd, selv om det ikke er helt udspilede,
og kun når de er inde molekylerne oxiderer bliver større og farverige, er dette muligt takket
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være særlige forsinkende oxidation. Farvestofmolekylerne er så fanget i strukturen af
håret, som giver resultater meget holdbar. Desuden vil en intakt kutikula afspejle
farvegengivelse lyse og intens. 

  Shades  findes i 64 nuancer inddelt i 12 familier: natursoda, Lilla, beige, brun, guld,
kobber, RED Mahogni SUPERLIGHTENERS. Et karakteristisk træk er de to serier :
TONER (for toning striber og misfarvninger) og MIX & striber (til blegemiddel og farve i ét
trin)
. anvendelsesmetode :  blanding 1:1,5 midterste rør (50 ml) med 75 ml Solfine Oxy
 box :  100 ml tube 
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