
 

  
Hajfestékek - DAVINES

VIBRACHROMTM MASZK

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

VIBRACHROMTM MASZK

MASZK a VIBRACHROMTM az az új rendszer Davines, amely egy új technológia kínál
jelent?s teljesítményszabályozóból állandó szín tejszín egy rendkívül fényes, hosszú
élettartamú befest, hála egy egységesebb penetráció a színét a haj szerkezete.
VIBRACHROM az a technológia, létrehozott kutatási laboratórium Davines, amely egyesíti
a legjobb erényeit a természeti világ textil- és kozmetikumok. A természetes világ kivonták
a Quinoa fehérje kivonat növelheti a felszívódását a szín és a visszatartás belül a haj szál,
minimálisra csökkenti az oxidatív károsodás által okozott szabad gyököket. Különleges
összetétele is gazdag Esszenciális aminosavak teszi ?t egy kulcsfontosságú összetev?
maszk a VIBRACHROMTM teljesítéséhez.
A világ a kozmetikai, a kondicionáló gazdag növényi eredet? Omega-9 ' fényes élénk
színek garanciák révén a lipid-film, hogy védi és táplálja a haj szál kompakt cuticles er?sít?
így fénytörés, a fény. A textil-világ a foszfolipid fuvarozó, soha nem használt
kozmetikumok növeli a penetráció a pigmentek a hajnak, biztosítja a következetes színe a
gyökér vége. Ez is képes-hoz tökéletesít a színét a haj fényes és csillogó teszi. Ez
biztosítja a tartós színt, és egy rendkívüli er?sít? hatása. A természetes bázisok a shades
of riflessate VIBRACHROMTM maszk a keverési "a tervez? tud megszokott a befest és
biztosítja a tökéletes biztosítást fehérek. Módosíthatja is tükröz?dik "sötétebbé válik, és
könnyítsen valameddig négy szint használatával a villám booster 000', és kap még öt
használja lighteners. Egy egységes keverési arány, és csak egy zársebesség "maszk a
VIBRACHROMTM egyszer?síti, és nagyban megkönnyíti a munkát a próbaszórás. A
szolgáltatás rendkívül kényes szín?, kellemes illatú, hogy ellensúlyozza a felfogást,
ammónia szagú. A csomagolóanyag, maszk, VIBRACHROMTM használt csökkent,
amennyire csak lehetséges kiküszöböli a felesleges csomagolóanyag, és minimálisra
csökkenti a befoglaló méretek a konténerek, amely lehet?vé teszi a közlekedés
CO2-kibocsátás további csökkentése az optimalizálás. A doboz az újrahasznosított és fsc
papír komposztálható.
árnyalatok: 81 rendelkezésre árnyalatú szürke lefedettség 100 %-ig.
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