
 

  
Pewarna rambut - ATRICOS MILANO

STYLISH HAIR COLORS
dengan keratin nabati, minyak argan dan minyak pir berduri

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

STYLISH HAIR COLORS
dengan keratin nabati, minyak argan dan minyak pir berduri

warna-warna cerah dan homogen

ATRICOS STYLISH HAIR COLORS adalah warna krem permanen berdasarkan teknologi
Restructuring Complex yang melibatkan penggunaan pigmen mikro pada tingkat
kemurnian tertinggi (99%) dan yang menjamin warna-warna cerah dan homogen. Ini
adalah perawatan kosmetik oksidasi yang diperkaya dengan agen restrukturisasi dan
pengkondisian (minyak pir berduri minyak keran keratin nabati) dan agen perbaikan
(polisakarida dan biopolimer yang berasal dari alam)
yang selama proses pewarnaan menciptakan film penghalang pada serat rambut dan
menjamin cakupan rambut putih yang sempurna.

FUNGSI
Molekul mikro menembus jauh ke dalam rambut dan intensitasnya memastikan durasi
warna 50% lebih lama. Mereka juga tidak menciptakan penyerapan pada kulit bahkan
dengan warna gelap dan merah. ATRICOS STYLISH COLORS mampu mencapai kinerja
yang sangat baik dalam menghormati kulit dan rambut.
Sayuran Keratin memiliki aksi pelembab dan bergizi.
Protein wisteria dan jagung yang menyusunnya memiliki restrukturisasi dan detangling
dan kekuatan fortifikasi yang tinggi pada serat rambut. Mereka mengurangi iritasi kulit dan
mencegah melemahnya batang rambut.

FITUR
1) Kandungan amonia yang rendah membuka sisik secukupnya untuk membiarkan
pigmen warna menembus tanpa menyerang rambut secara berlebihan.
Mekanisme ini 'didukung oleh formula inovatif produk' memungkinkan rambut untuk
menggabungkan tidak hanya pigmen tetapi juga pengkondisian dan restrukturisasi bahan
aktif yang ada dalam pewarna, membuat rambut sehat dan kuat.
2) Diperkaya dengan Minyak Argan, Minyak Pir Berduri dan Keratin Nabati masing-masing
melakukan tindakan perlindungan dan penerangan dan restrukturisasi.
3) Dengan polisakarida dan biopolimer yang berasal dari tumbuhan.
4) Aroma yang menyenangkan dan tidak mengganggu.
5) Tidak diuji pada hewan.
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MANFAAT PRODUK
1. Cakupan rambut putih 100% dengan daya tahan warna yang persisten.
2. Meringankan hingga 2/3 level.
3. Stabilitas refleksi dan kecemerlangan warna.
4. Perlindungan kulit dan rambut.
5. Kosmetik luar biasa 'hasil yang tepat dan aman untuk setiap aplikasi.

HASIL
Hasil yang sempurna!
ATRICOS STYLISH COLORS memastikan 100% reproduksibilitas nuansa yang
sebenarnya (diverifikasi melalui kontrol kualitas yang sesuai pada batch tunggal)
memungkinkan untuk menciptakan warna yang cemerlang dengan efek alami dan tahan
lama. Selain itu, sifat regenerasi dan restrukturisasi meningkatkan masa hidup rambut.

Kemasan: 100 ml tabung
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