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AXENIA COLORANDA
mewarnai tanpa amonia dengan sifat anti - penuaan

sistem baru pewarnaan profesional tanpa pertunjukan amonia oleh menakjubkan :
mencakup hingga 80 % rambut putih, meringankan 1-2 nuansa ringan dan menyoroti
cerah dan memberikan ke rambut alami. Ketiadaan total amonia membuat AXENIA
COLORANDA cocok untuk semua jenis rambut dan khususnya bagi perempuan, kaum
muda dan pelanggan yang stres rambut dan kulit kepala.
Formula eksklusif diperkaya dengan anti - penuaan bahan aktif seperti ekstrak
terkonsentrasi anggur dengan radikal anti - bebas, detoksifikasi dan meremajakan rambut
dan ekstrak getah dari Bambu pelembab dan bergizi.
Tekstur khusus dalam gel cair, penata rambut memungkinkan mudah distribusi produk
dan jumlah yang tepat dari pigmen warna dan bahan aktif pada seluruh struktur rambut.
Rambut diperkuat dan direvitalisasi, diterangi oleh warna cerah.
Shades tersedia dalam 26 warna dibagi ke dalam keluarga : GOLDEN ALAMI,
TEMBAKAU, TEMBAGA, RED, PURPLE DAN MAHOGANY. Nuansa dipilih dengan
nuansa dan tints setia pada rambut oksidasi pewarna Axenia Lab Collection, sehingga
memungkinkan tindakan pemeliharaan pelanggan antara layanan dan lainnya AXENIA
COLORANDA mampu memenuhi semua persyaratan teknis penata rambut dengan
penyeimbang 6 % krim yang unik, halus beraroma Grape Spina.
Metode penggunaan : rasio 1:1 cairan pewarna AXENIA COLORANDA pencampuran
dengan Balancer nya 6 %. Waktu instalasi 30 menit.
paket : botol ml 60 dalam kasus 3 pcs + penyeimbang dalam botol 1000 ml
GLOSSY
efek berlian
Pelayanan teknis baru tanpa amonia dan tanpa pewarna adalah konsentrasi molekul
menerangi bahwa hanya dalam 5 menit memberikan bersinar dan keharuman pada
rambut alami dan berwarna. Sebuah perawatan kecantikan nyata yang sangat
memelihara dan memperkuat rambut kusam, tak bernyawa dan keriting.
metode penggunaan :
- Untuk efek polishing, campuran 1:1 dengan Axenia oksidan GLOSSY 10 vol. Shutter 5 '.
- Untuk keringanan efek secara alami, campuran 1:2 dengan penyeimbang GLOSSY 6 %.
Waktu 5-10 '.
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kotak : 60 botol ml dalam kasus 3 pcs
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