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MASKER DENGAN VIBRACHROMTM

MASKER dengan VIBRACHROMTM adalah sistem yang baru permanen warna krim
Davines yang mempekerjakan teknologi baru dapat menawarkan kekuatan yang signifikan
kondisioner adalah warna yang sangat terang, tahan lama berkat penetrasi lebih seragam
warna dalam struktur rambut. VIBRACHROM adalah teknologi yang dibuat di laboratorium
riset Davines yang menggabungkan kebajikan terbaik dunia alami tekstil dan kosmetik.
Dari dunia alam telah diekstrak ekstrak protein Quinoa dapat meningkatkan penyerapan
warna dan retensi yang dalam serat rambut meminimalkan kerusakan oksidatif yang
disebabkan oleh radikal bebas. Komposisi tertentu ini juga kaya asam amino esensial
membuatnya bahan utama untuk kinerja masker dengan VIBRACHROMTM.
Dunia kosmetik yang kondisioner kaya Omega 9 asal sayur ' warna-warna cerah yang
cerah jaminan melalui film lipid yang melindungi dan memelihara rambut serat kutikula
kompak memperkuat begitu refraksi cahaya. Dari dunia tekstil pembawa fosfolipid pernah
digunakan dalam kosmetik meningkatkan penetrasi pigmen dalam memastikan konsisten
warna dari akar untuk mengakhiri rambut. Hal ini juga mampu memperbaiki warna rambut
cerah dan mengkilap membuat mereka. Hal ini memastikan warna yang tahan lama dan
efek luar biasa Ruangan (AC). Pencampuran pangkalan alami dengan nuansa riflessate
VIBRACHROMTM masker dengan ' desainer dapat menyesuaikan warna dan
memberikan perlindungan sempurna dari orang kulit putih. Anda juga dapat mengubah
tercermin ' gelap dan meringankan hingga empat tingkat dengan menggunakan pemutih
booster 000' dan mendapatkan bahkan lima menggunakan lighteners. Memiliki rasio
pencampuran tunggal dan kecepatan rana hanya satu ' TOPENG dengan
VIBRACHROMTM menyederhanakan dan sangat memudahkan pekerjaan mewarnai.
Layanan ini sangat halus warna dengan aroma yang menyenangkan yang melawan
persepsi bau amonia. Bahan kemasan yang digunakan untuk masker dengan
VIBRACHROMTM telah berkurang sebanyak mungkin dengan menghilangkan setiap
kemasan yang tidak perlu dan meminimalkan dimensi keseluruhan dari wadah
memungkinkan optimalisasi transportasi lebih lanjut mengurangi emisi CO2. Kotak yang
terbuat dari daur ulang dan fsc kertas compostable.
warna: 81 nuansa tersedia untuk abu-abu cakupan hingga 100%.
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