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 Medavita meluncurkan Luxviva baris baru, pengobatan multi-fungsi yang berhubungan
dengan rambut kesehatan dan keindahan rambut berwarna dan dikelantang. Kehadiran
ekstrak bunga matahari dan kekuatan kompleks Amino Concentrée memberikan kekuatan
dan bersinar pada rambut sekaligus melindungi terutama rambut rapuh dan rusak dari
mewarnai, tetapi juga membuat rambut rapuh dan kusam setelah pemutihan berulang.
Kontras LUXVIVA dan mencegah penuaan struktur rambut, mengurangi hilangnya warna,
melindungi dari kerusakan UV dan meningkatkan kecerahan rambut.

pH  COLOR PERLINDUNGAN SHAMPOO 5 
Anti- radikal bebas, anti - oksidan, anti luntur, pelindung, menerangi
Dengan lembut membersihkan sekaligus melindungi serat rambut dan warna kosmetik
dari paparan sinar matahari dan agen lingkungan. Warnanya cerah, cerah, bersemangat,
batang terhidrasi, cerah. Cocok untuk semua jenis rambut.
kotak  :  250/1.000 botol ml

pH  SILVER SHAMPOO 7 
Anti- kuning, anti - radikal bebas, anti - oksidan, pelindung, menerangi
Menetralisir shampoo tints tidak diinginkan kuning. Berkat rumusnya diperkaya dengan
pigmen langsung, melindungi dan mendinginkan refleksi, sementara meninggalkan rambut
lembut, penuh bertubuh, mengkilap dan mudah untuk menyisir. Warnanya cerah, cerah,
bersemangat, batang terhidrasi, cerah. Cocok untuk rambut pirang, dikelantang, melesat,
garam dan merica, dan tentu saja putih kotak  :  250 ml botol

 PELINDUNG MASK COLOR pH 3.5 
Anti- radikal bebas, anti - oksidan, pelindung, pelembab, melembutkan, detangling, AC,
mengembalikan pH, larut dalam air dan mudah dibilas
Mask photoprotective. Ini memelihara, kondisi, melindungi dan memperpanjang kejelasan,
kecerahan, refleksi dan kedalaman intensitas warna baru saja melakukannya. Kehadiran
minyak jojoba, dengan afinitas yang sangat tinggi untuk serat kapiler dan dengan bergizi,
pelembab dan emolien sifat yang luar biasa, melahirkan, memperkuat dan melembabkan
intens.
kotak  :  jar 250/500 ml
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 FILLER COLOR PERLINDUNGAN SETELAH pH 3.5 
Radikal, anti - oksidan Anti- bebas, pelindung, mencerahkan, anti - statis, mengembalikan
pHEmulsi efek perlindungan dopocolore Mirror. Aksi unik pembentukan film yang
membungkus rambut dan menguatkan daya refleksi. Melindungi warna dari stres mekanik
dan lingkungan, menghilangkan listrik statis, sekaligus menjaga rambut lembut dan
elastis. Jaminan pertahanan terhadap foto - oksidasi warna rambut, mengurangi jumlah
sinar UV yang mencapai permukaan serat kapiler, memperkuat batang, memberikan
tubuh dan mempertahankan lama kesegaran dan keharuman dari pewarnaan baru dibuat.
Cocok untuk semua jenis rambut.
kotak  :  7 ml vial x 24 pcs

 RAVVIVANTE WARNA berkonsentrasi 
Anti- radikal bebas, anti - oksidan, pelindung, mencerahkan warna, perbaikan,
menerangiRevitalisasi Emulsi pewarnaan. Perbaikan kerusakan daerah serat, compacts
dan menutup kutikula untuk fiksasi yang lebih baik dari warna dan kecemerlangan segera.
Rambut menaklukkan kecerahan luar biasa, elastisitas, kekuatan tarik dan vitalitas,
menjaga warna seragam dari akar ke ujung. Cocok untuk rambut diwarnai, dikelantang
atau disorot rambut.
 box :  10 ml x 10 +10 pcs

 SUSU iperproteico pH 6.5 
Menenangkan, AC, pelembab, pelindung,
emolienSusu pelindung untuk sensitif warna kulit kosmetik, bertindak langsung dalam
paduan warna / destaining. Formula eksklusif menenangkan kulit kepala dan penyejuk
serat rambut, meninggalkan kulit lembut dan lembab dan rambut yang kuat dan sehat.
Cocok untuk kulit sensitif atau rambut yang sangat sensitif atau peka.
kotak  :  1.000 botol ml

Anti- radikal bebas, anti - oksidan, tidak meninggalkan residu
Wax matt cahaya-ketat fleksibel. Donasi gaya penuh bertubuh dan didefinisikan efek matt.
Ini tidak mengeraskan rambut yang tetap didefinisikan, dibentuk kembali dengan mudah
tanpa residu. Cocok untuk semua jenis rambut.
kotak  :  100 ml jar

Anti- radikal bebas, anti - oksidan, tidak meninggalkan residu, menerangi
Wax mengkilap terus menengah. Sorot bersinar rambut tanpa berat ke bawah. Definisi
Media untuk gaya lembut, natural dan mengkilap. Ini tidak meninggalkan residu.
kotak  :  100 ml jar

 LEMBUT SPRAY GLOSS 
Menerangi kering, tidak meninggalkan residu
Semprotkan menerangi gas dari tidak ada aroma instan dan intens dengan luar biasa
brilian. Donasi efek mengkilap luar biasa untuk rambut, untuk kesempatan yang paling
glamor, baik pada malam hari itu. Dries langsung tanpa jejak residu, non - berminyak dan
melindungi terhadap kelembaban. Dari tekstur ringan dan halus memberikan efek
menyilaukan dalam jangka panjang yang meninggalkan rambut kompak, cerah dan
mengkilap. Cocok untuk semua jenis rambut, terutama berwarna.
kotak  :  150 ml botol 
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