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AXENIA
ONDEMOVE - vinke systemet

  Axenia ONDEMOVE  er det nye vinke systemet i stand til at skabe volumen, støtte og
permanente bølger gennem en enkelt specifik lotion til alle hårtyper. En formulering
moderne og innovative ammoniakfri og beriges ved Soya proteinhydrolysater, aminosyre
ved et kompleks af marine kollagen og Polyquaternium -6, at i løbet af processen skabelse
?
Curl har en fugtgivende og nærende hår og samtidig bevare sine strukturelle
funktioner.ONDEMOVE består af en lotion støbning til aminosyrerne universelle ? og en
neutraliserende system, ved neutral pH, kan regenerere svovlbroerne dermed sikre
elasticitet og lucentezzza til at krølle.
 anvendelsesmetode :  Efter hårvask, mætte med den flydende støbning hår viklet på
curlere og orlov til 5 til 18 minutter, afhængig af typen af ??hår :
- Naturlige hår fine og vanskelige lukkertid 10-18 minutter
- Naturlige hår normal eksponering tid 10-15 minutter
- Naturligt hår tykt og porøst lukkertid 10-12 minutter
- Farvet hår tid til 5-10 minutter
Ved afslutningen af ??eksponeringstiden og uden at fjerne curlere skylles grundigt med
varmt vand og derefter gå videre til mætning med den neutraliserende påføres direkte på
rullerne med den passende dosering i 10 minutter. Den neutraliserende indeholder ikke
hydrogenperoxid som fælles neutraliserende virker hurtigt og i dybden på alle låsen uden
at skulle spille curler. I den tid af installationen ikke bruger nogen varmekilde, fordi formlen
er i stand til at udvikle sin fulde styrke i en meget hurtig og effektiv. Mere end 10 minutter
at spille curlers og skyl grundigt. I tilfælde af meget lange hår til at øge eksponeringen på 5
minutter
. box :  - Waving universelt system til aminosyrer : 250 ml flaske
- Neutraliserende system på neutral pH-værdi: 500 ml flaske
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