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 Medavita lanseeraa uuden linjan Luxviva, monitoimi hoito, joka käsitteleeterveyttä ja
kauneutta värjättyjen hiusten ja valkaistut hiukset. Läsnäoloote Auringonkukka jateho
monimutkaisten Amino Concentrée antaa voimaa ja kiiltoa hiuksiin samalla suojella
erityisestihiukset hauras ja vaurioitunut väritys, mutta myöshiukset hauras ja tylsä
??toistuvan valkaisu. LUXVIVA kontrasteja ja estää ikääntymisen rakenteenhiukset,
vähentää värin häviämistä, suojaa UV vaurioita ja lisää kirkkauttahiukset.

 suojaa väriä SHAMPOO pH 5 
Anti- vapaa radikaali, antioksidantti, anti -fade, suojaava, valaisevan
Puhdistaa hellävaraisesti samalla suojellahiuskuitua ja kosmetiikka värin auringonvalon ja
ympäristön aineita. Väri on kirkas, kirkas, vilkas, varsi sammutettua, kirkas. Sopii kaikille
hiustyypeille.
 box :  250/1.000 ml pullo

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti- keltainen, anti- vapaa radikaali, antioksidantti, suojaava, valaisevan
Neutraloivat shampoo toivottuja sävyjä keltainen. Kiitos sen kaavan rikastettua
pigmenttien suora, suojaa ja viilentääheijastuksia, mutta jättää hiukset pehmeiksi,
täyteläinen, kiiltävä ja helppo kammata. Väri on kirkas, kirkas, vilkas, varsi sammutettua,
kirkas. Sopii vaaleat hiukset, valkaistu, raidallisia suolaa ja pippuria, ja tietenkin valkoiset.
 box :  250 ml pullo

 hengityssuojainta VÄRI pH 3,5 
Anti - vapaiden radikaalien, antioksidantti, suojaava, kosteuttava, pehmentävä, detangling,
ilmastointi, palauttaa pH, vesiliukoinen ja helppo huuhdella
Photoprotective maski. Se ravitsee, edellytykset, suojaa ja pidentääelävyys, kirkkautta,
heijastuksia ja syvyys värin voimakkuus juuri teki. Läsnäolo jojobaöljy, jonkaerittäin
herkästikapillaarikuidulla ja uskomattoman ravitseva, kosteuttava ja pehmittävä
ominaisuuksia, uudistaa, vahvistaa ja kosteuttaa intensiivisesti.
 box :  purkki 250/500 ml

 FILLER suojaa väriä JÄLKEEN pH 3,5 
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Anti - vapaiden radikaalien, antioksidantti, suojaava, valaiseva, antistaattinen, palauttaapH
Emulsio suojaava vaikutus dopocolore Mirror. Sen ainutlaatuinen kalvon muodostava
toiminta ylireagoihiukset ja vahvistaaheijastaa valtaa. Suojaa väri mekaanisia ja
ympäristötekijöiden aiheuttamaa stressiä, poistaa staattista sähköä, ja pitää hiukset
pehmeä ja notkea. Takeita puolustus valohapetusta hiusten väri, mikä vähentää UV-valon,
joka saavuttaa pinnan kapillaarikuidulla, vahvistaa varsi, jossa runko ja säilyttää
pidempääntuoreuden ja kiilto väritys tuoreita. Sopii kaikille hiustyypeille.
 box :  7 ml injektiopulloa x 24 kpl

 RAVVIVANTE VÄRI CONCENTRATE 
Anti - vapaiden radikaalien, antioksidantti, suojaava, kirkastaaväri, korjaus, valaiseva
Elvyttää emulsio värjäystä. Korjaus vaurioituneet alueetkuitua, tiivistää ja sulkee
kynsinauhoja varten varmemminväriä ja kirkkautta välittömästi. Hiukset
vallannutpoikkeuksellinen valovoima, joustavuus, vetolujuus ja elinvoimaa,
pitääyhtenäinen väri tyvestä kärkeen. Sopii värjätyille hiuksille, valkaistu tai korostettu
hiukset.
 box :  10 ml x 10 +10 kpl

 MILK iperproteico pH 6,5 
Rauhoittava, ilmastointi, kosteuttava, suojaava, pehmittävä
Suojaava maitoa herkälle iholle väri kosmetiikka, vaikuttaa suoraan sisälläsekoitus väri /
värinpoistoliuos. Sen ainutlaatuinen koostumus rauhoittaahiuspohjaa ja
ilmastointihiuskuitua, jättäenihon pehmeäksi ja kosteutettu jahiukset vahva ja terve.
Soveltuu herkkäihoisille tai erityisen herkkä tai herkistynyt hiukset.
 box :  1000 ml pullo

Anti- vapaa radikaali, antioksidantti, ei jätä jäämiä
Wax matta valotiiviin joustava. Lahjoitatyyliin täyteläinen ja määritelläänmatta vaikutus. Se
ei kovetuhiukset pysyy määritelty, muokattava helposti ilman jäämiä. Sopii kaikille
hiustyypeille.
 box :  100 ml purkki

Anti- vapaa radikaali, antioksidantti, ei jätä jäämiä, valaisevan
Wax kiiltävä medium hold. Korostakiillonhiuksiin painavat sen alas. Media
määritelmätyyliin pehmeä, luonnollinen ja kiiltävä. Se ei jätä jäämiä.
 box :  100 ml purkki

 GENTLE SPRAY GLOSS 
Valaiseva kuiva, jätä jäämiä
Spray valaisevan kaasua ei välitöntä ja voimakas tuoksu poikkeuksellisten loistava.
Lahjoitauskomaton kiiltävä vaikutus hiukset, kaikkein lumoava otteeseen sekäillalla että
päivä. Kuivuu hetkessä ilmanvähäisiä jäämiä, ei - rasvainen ja suojaa kosteudelta. Valolta
ja silkkinen rakenne antaahäikäisevän vaikutusta pitkällä aikavälillä, joka jättää hiukset
kompakti, kirkas ja kiiltävä. Sopii kaikille hiustyypeille, erityisesti värillinen.
 box :  150 ml pullo 
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