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 Medavita lanceert nieuwe lijn Luxviva, multi- functionele behandeling die zich bezighoudt
met de gezondheid en schoonheid van gekleurd haar en geblondeerd haar. De
aanwezigheid van het extract van de Zonnebloem en de kracht van complexe Amino
Concentree geven kracht en glans aan het haar, terwijl de bescherming vooral het haar
broos en beschadigd door kleuring, maar ook maakte het haar broos en dof na herhaalde
bleken. LUXVIVA contrasten en voorkomt veroudering van de structuur van het haar,
vermindert het kleurverlies, beschermt tegen UV-schade en verhoogt de helderheid van
het haar.

 COLOR BESCHERMING SHAMPOO pH 5 
Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, anti - fade, beschermend, het verlichten
Reinigt en beschermt de haarvezel en cosmetische kleur door blootstelling aan zonlicht en
milieu-agenten. De kleur is helder, helder, trillend, stam gehydrateerd, helder. Geschikt
voor alle haartypes.
 doos :  250/1.000 ml fles

 SILVER SHAMPOO pH 7 
Anti - geel, anti - vrije radicalen, anti - oxidant, beschermend, het verlichten
Neutraliserende shampoo ongewenste tinten van geel. Dankzij de formule verrijkt met
pigmenten directe, beschermt en koelt de reflecties, terwijl haar zacht, vol, glanzend en
makkelijk doorkambaar. De kleur is helder, helder, trillend, stam gehydrateerd, helder.
Geschikt voor blond haar, gebleekt, gestreept, zout en peper, en natuurlijk blanken.
 doos :  250 ml fles

 BESCHERMENDE maskerkleur pH 3,5 
Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, beschermende, hydraterende, verzachtende,
ontwarren, conditioneren, herstelt de pH, in water oplosbaar en gemakkelijk afgespoeld
Fotoprotectieve masker. Het voedt, voorwaarden, beschermt en verlengt de levendigheid,
helderheid, reflecties en diepte van de kleur intensiteit net gedaan. De aanwezigheid van
Jojoba olie, door de zeer hoge affiniteit aan de haarvezel en met opmerkelijke voedende,
hydraterende en verzachtende eigenschappen, regenereert, verstevigt en hydrateert
intens.
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 doos :  jar
250/500 ml
 VULLER COLOR BESCHERMING NA pH 3,5 
Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, beschermend, het verlichten, anti - statische, herstelt
de pH
Emulsie beschermend effect dopocolore Mirror. De unieke filmvormende actie wikkelt het
haar en versterkt het reflecterende vermogen. Beschermt kleur uit mechanische en
ecologische stress, elimineert statische elektriciteit, terwijl haar zacht en elastisch.
Waarborgen verdediging tegen foto - oxidatie van haarkleur, waardoor de hoeveelheid
UV- licht dat het oppervlak van de haarvezel bereikt, versterkt de steel, waardoor lichaam
en langer behoud van de versheid en glans van de kleurstoffen verse. Geschikt voor alle
haartypes.
 doos :  7 ml injectieflacons x 24 stuks

 RAVVIVANTE KLEUR CONCENTRATE 
Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, beschermend, het verhelderen van de kleur, de
reparatie, het verlichten
Revitalizing Emulsion kleuring. Reparatie beschadigde gebieden van de vezel, compacts
en sluit de cuticula voor een betere fixatie van de kleur en schittering onmiddellijk. Het
haar veroverde een buitengewone helderheid, elasticiteit, treksterkte en vitaliteit, het
houden van de uniforme kleur van wortel tot punt. Geschikt voor gekleurd haar, gebleekt
of haar met highlights.
 doos :  10 ml x 10 10 stuks

 MELK iperproteico pH 6,5 
Kalmerende, conditioning, hydraterende, beschermende, verzachtende
Beschermende melk voor de gevoelige huid kleur cosmetica, werkt direct in de mix kleur /
ontkleuren. De exclusieve formule kalmeert de hoofdhuid en het conditioneren van de
haarvezel, waardoor de huid zacht en gehydrateerd en het haar sterk en gezond. Geschikt
voor de gevoelige huid of bijzonder gevoelige of gevoelig haar.
 doos :  1000 ml fles

Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, laat geen residu
Wax mat lichtdichte flexibel. Doneren een stijl vol en een mat effect gedefinieerd. Het is
niet het haar dat blijft gedefinieerd, gemakkelijk hervormd zonder residu verharden.
Geschikt voor alle haartypes.
 doos :  100 ml pot

Anti -vrije radicalen, anti - oxidant, laat geen residu, het verlichten
Wax glossy medium hold. Markeer de glans van het haar zonder het te verzwaren. Media
definitie voor een stijl zachte, natuurlijke en glanzend. Het laat geen residu achter.
 doos :  100 ml pot

 GENTLE SPRAY GLOSS 
Verhelderend droog, laat geen residu
Spray verlichten gas uit geen directe en intense geur met buitengewoon briljant. Doneren
een ongelooflijk glanzend effect aan het haar, voor de meest glamoureuze gelegenheden,
zowel in de avond van die dag. Onmiddellijk droog zonder een spoor residu, niet vet en
beschermt tegen vocht. Van lichte en zijdeachtige textuur geeft een schitterend effect op
de lange termijn die haar compacte, lichte en glanzende bladeren. Geschikt voor alle
haartypes, vooral gekleurd.
 doos :  150 ml fles 
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