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 Medavita elindítja új vonal Luxviva, multi- funkcionális kezelésével, amely foglalkozik az
egészség és szépség a festett haj és fehérített haj. A jelenléte a kivonat a napraforgó és a
hatalom a komplex Amino Concentrée adjon er?t és ragyog a haj védelme mellett,
különösen a haj törékeny és sérült a színezés, hanem tette a haj törékennyé és unalmas
ismételt fehérítés. LUXVIVA kontrasztok és megakadályozza öregedése a szerkezet a haj,
csökkenti a veszteséget a szín, véd az UV károsodás és növeli a fényer?t a haj.

 COLOR VÉDELEM sampon pH 5 
Anti- szabadgyök, anti- oxidáns, anti -fade, véd?, világító
Gyengéden tisztítja, miközben védi a haj szál és a kozmetikai szín napfényt?l és
környezeti hatások. A színe világos, fényes, élénk, szár hidratált, fényes. Használható
minden hajtípushoz.
 box :  250/1.000 ml-es üveg

 SILVER sampon pH 7 
Anti -sárga, anti- szabadgyök, anti -oxidáns, véd?, világító
Semlegesít? sampon nemkívánatos árnyalattal sárga. Köszönhet?en formula dúsított
pigmentek közvetlen, védi és h?ti a gondolatok, miközben a haj puha, testes, fényes és
könnyen fésülhet?. A színe világos, fényes, élénk, szár hidratált, fényes. Alkalmas sz?ke
haj, fehérített, csíkos, só, bors, és persze a fehérek.
 box :  250 ml-es üveg

 véd?maszkot COLOR pH 3,5 
Az anti- szabadgyök, anti -oxidáns, véd?, hidratáló, puhító, detangling, kondicionálás,
helyreállítja a pH, vízben oldódó és könnyen leöblíteni
Fényvéd? maszk. Ez táplálja, feltételeit, védi és meghosszabbítja az elevenséggel,
fényer?, gondolatok és mélysége színintenzitás csináltál. A jelenléte a jojobaolaj, az igen
nagy affinitással a kapilláris rost és figyelemre méltó tápláló, hidratáló és b?rpuhító
tulajdonságokkal, regenerálja, er?síti és táplálja a b?rt intenzíven.
 box :  Tégely 250/500 ml

 FILLER COLOR utógondozói pH 3,5 
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Anti- szabadgyök, anti- oxidáns, véd?, világító, antisztatikus, helyreállítja a pH
Emulzió véd? hatás dopocolore Mirror. Egyedülálló filmképz? akció titokban a haját, és
feler?síti a tükröz? hatalom. Védi színe a mechanikai és a környezeti stressz, megszünteti
a statikus elektromosság, miközben a haj puha és rugalmas. Garanciák elleni védekezés
fotó -oxidációja hajszín, csökkentve az UV fény mennyiségét, hogy eléri a felszínen a
kapilláris szál ; er?síti a szár, amely a test és fenntartása hosszabb a frissesség és a
csillogás a frissen készült színezés. Használható minden hajtípushoz.
 box :  7 ml injekciós üveg x 24 db

 RAVVIVANTE SZÍN KONCENTRÁTUM 
Anti- szabadgyök, anti- oxidáns, véd?, kivilágosodott a szín, javítás, világító
Revitalizáló emulzió festés. Javítás sérült területeket a szál, tömöríti és lezárja a kutikula
jobb rögzítése a szín és ragyogó azonnal. A haj nev? rendkívüli fényerej?, rugalmasság,
szakítószilárdság és vitalitást, miközben az egységes szín? a root tip. Alkalmas festett haj,
fehérített vagy kiemelt hajat.
 box :  10 ml x 10 10 db

 TEJ iperproteico pH 6.5 
Nyugtató, kondicionáló, hidratáló, véd?, lágyító
Véd? tej érzékeny b?rre színes kozmetikai, hat közvetlenül a kevert szín / folteltávolító. Az
exkluzív formula nyugtatja a fejb?rt és kondicionáló a haj szál, így a b?r puha és hidratált
és a haj er?s és egészséges. Alkalmas érzékeny b?rre, vagy különösen érzékeny vagy
érzékeny hajat.
 box :  1000 ml-es flakon

Az anti- szabadgyök, anti -oxidáns, nem hagy maradékot
Wax matt fényzáró rugalmas. Ajándékozzon stílus meghatározott testes, és a matt hatás.
Ez nem keményedik a haj marad definiált, átalakították egyszer?en nem maradék.
Használható minden hajtípushoz.
 box :  100 ml jar

Anti- szabadgyök, anti -oxidáns, nem hagy nyomot, világító
Wax fényes közepes tartás. Jelölje ki a fényét a haj nélkül súlyú le. Media meghatározása
a stílus, puha, természetes és fényes. Ez nem hagy nyomot.
 box :  100 ml jar

 finom permetet GLOSS 
Világító száraz, nem hagy nyomot
Spray világító gáz nincs azonnali és intenzív illat rendkívüli zseniális. Adomány hihetetlen
fényes hatás, hogy a haj, a legtöbb elb?völ? alkalommal, mindkét este azon a napon.
Azonnal szárad, nyom nélkül maradék, nem zsíros és véd a nedvességt?l. A könny? és
selymes ad vakító hatása hosszú távon, hogy a levelek a haj kompakt, fényes és csillogó.
Használható minden hajtípushoz, különösen színes.
 box :  150 ml-es üveg 
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